VOOR U ALLEN
=============================================================================

NIEUWSBRIEF

augustus 2019

=============================================================================
Beste leden
De vakantieperiode is weer voorbij en langzaam wordt alles weer opgestart. Ook de verenigingen
hervatten hun activiteiten weer.
Even in herinnering de volgende datums van activiteiten. Zie ook de nieuwsbrief van juni waar veel
informatie in was opgenomen. Ook is dit op onze website te vinden.
Middagreis 10 september
We vertrekken om 12.30 naar Nonke Buusjke en Biejdetant Schinveld voor o.a. een huiskartocht door
de Schinveldse bossen. De uitnodiging met programma hebt u begin augustus ontvangen. Denk aan
opgeven voor 1 september.
BEL CANTO – LUISTERCLUB”- AVOND.
Woensdag 18 september starten we met het vijfde seizoen Aanvang is 19.30 uur bij zaal Geraats.
Nieuwe luisteraars zijn altijd welkom en noodzakelijk om verder te gaan.
Foto cursus woensdag 25 september
De informatie hierover treft u aan in een extra bijlage. Geef u tijdig op indien u interesse hebt.
Zondag 6 oktober IKL-wandeling.
Het is een educatieve natuur wandeling in en rond Grathem met uitleg door Kees van der Ham. We
starten om 13.30 uur. Iedereen is welkom ook niet leden. Wel opgeven graag .Zie alle informatie in de
extra bijlage.
Ledenbijeenkomst
De ledenbijeenkomst waar we samen met u in gesprek willen over onze vereniging vindt plaats op
woensdag 9 oktober om 14.00 uur. Samen met u willen we van gedachte wisselen over de toekomst
van onze vereniging. Een uitnodiging volgt eind september met het ledenblad. Noteer de datum dus
want het is een belangrijke bijeenkomst gericht op de toekomst.
Inloop café
Het inloop café in Meetingpoint de Nassaurie is iedere maandag en vrijdagmiddag geopend van 13.00
uur tot 17.00 uur. U kunt terecht om te biljarten maar ook om samen een kop koffie te drinken, een
tijdschrift te lezen. Samen knutselen, handwerken of gewoon een praatje te maken in de foyer van de
Nassaurie. Maak er gebruik van.

Bezoek ook geregeld onze website www.seniorengrathem.nl

