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BESTE LEDEN,

Grathem, 21 augustus 2018.

Aan alles komt een eind, zegt men wel eens. De zomervakantie is voor veel mensen alweer bijna of
helemaal afgelopen. Alleen aan de lange, hete zomer van 2018 lijkt geen eind te komen. En ook het
JUBILEUMJAAR van uw SENIORENVERENIGING is nog niet voorbij. Lees dus maar snel verder, wat
u beslist niet mag vergeten …………………..
JUBILEUM-MIDDAGREIS. Bij dit KBO/PCOB-magazine treft u allereerst als bijlage het beloofde
AANMELDINGSFORMULIER aan voor deze middagreis op dinsdag 11 september 2018 naar het
GAIA ZOO – park in Kerkrade. U leest het tijdschema en de jubileumprijs, die moet worden betaald.
Als u interesse hebt voor een geheel verzorgd bezoekje aan deze prachtige dierentuin, inclusief lunch
en diner, meld u zich dan snel aan want de tijd tussen nu en 1 september is vrij kort en VOL = VOL.
JUBILEUM-RECEPTIE. Toen onze seniorenvereniging 40 jaar bestond, waren ledendag en receptie
samen op één datum georganiseerd. Uw bestuur heeft er dit jaar voor gekozen om daar twee
afzonderlijke dagen voor te organiseren. Op onze LEDENDAG op 8 juli bij Geraats hebben we heel
fijne reacties gehad. Zowel de Eucharistie-viering in onze parochiekerk als het buffet en feest bij
Geraats met medewerking van het Weerter “DUO DIFFERENCE” worden als zeer geslaagd genoemd
en we hopen dat we dat straks ook kunnen zeggen van de JUBILEUM-RECEPTIE op
zondagmiddag 7 oktober 2018 in de NASSAURIE, waar we niet alleen hopen veel mensen een
handje te kunnen schudden, maar ook één van de laatste keren mogen genieten van de uitstekende
verzorging van Judith en Ron Lindelauf. Bovendien komen de mannen van het koor van “MAAS –
en NEERGALM” het feest muzikaal opluisteren met twee optredens. DATUM RESERVEREN DUS !!!
U krijgt allemaal een persoonlijke uitnodiging bij het magazine van 25 september 2018.
RESERVEER A.U.B. ook nog de data voor de volgende JUBILEUM – ACTIVITEITEN:
-

JUBILEUM-SYMPOSIUM op zondagmiddag 9 dec. 2018, samen met de RABO-bank.
ADVENTS-VIERING samen met de ZONNEBLOEM op dinsdag 11 dec. 2018.

-

JUBILEUM-OPERABEZOEK Foroxity Roermond voor € 10,00 aan de opera “LA
TRAVIATA” van VERDI op 15 dec. Opgaveformulieren bij het magazine van 25 sept. 2018.

OPERA-LIEFHEBBERS: de eerste reguliere luisteravond van onze “BEL CANTO – LUISTERCLUB”
wordt gehouden op woensdagavond 12 september 2018 om 19.30 uur bij zaal Geraats en we
gaan dan genieten van DONIZETTI’s doorbraak-opera “ZORAIDA DI GRANATA”. Iedereen is weer
van harte welkom, zowel de vaste luisteraars als nieuwelingen en niet-leden.

