Nieuwsbrief
Wist u dat:
Onze seniorenvereniging tegenwoordig ook actief is op Facebook?

Facebook.com/seniorenleeuwen is onze account!
Voor de bekendheid van onze
vereniging en het werven van
nieuwe leden is dit een heel
goede extra optie!

Like ons op Facebook en deel onze berichten!
Onze leden- en sponsorwerfaktie voeren we nu uit
via facebook, 3 grote banners in ons dorp en artikelen in de media. Onze nieuwe activiteiten leveren
óók nieuwe leden op, we zijn op de goede weg.

Doet u ook mee??
Werf leden voor onze activiteiten!!!

Wie gaat er mee?
Woensdag 15 jan 2020
Vertrek 9.00 uur.
Weer thuis 18.00 uur.
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Thema’s:
Wonen en Leven
Reizen
Gezondheid
Beweging
Mode en Beauty, Informatie, Hobby en
Creativiteit
Kosten busreis en entree: € 7,- minimaal 50
deelnemers
Opgeven bij Riet Maas: tel. 592135

Opgeven vóór 22 nov

Opgeven vóór 22 nov

Inloopochtend:
iedere woensdagmorgen
10.00 tot 12.00 uur
"ONS HUUKSKE"
gratis koffie

gratis thee

gratis koffie

gratis thee

gratis koffie

Koffiesponsoren: enkele leden, dhr. v. Beem en

Hebt u geen vervoer? Bent u slecht ter been?
Bel 592135 (Riet Maas) of 592582 (Will Kreuze)

Zij zorgen voor vervoer heen en terug.

Bezorgers gezocht: enkele uurtjes in de week.
Iets voor jou? Neem contact op met …..
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Kerstviering 2019
18 dec. in de Rosmolen
Zaal open: 15.30 uur
Opening kerstviering: 16.00 uur
Optreden
Kerstkoffiemaaltijd: 17.00nuur
Vervolg kerstviering met muziek: 18.00 uur
Afsluiting: 20.00 uur

Verkoop kaarten à € 11,50 op
donderdag 21 nov. en dinsdag 26 nov.
van 14.00 uur tot 16.00 uur.
Let op Ons Buukske voor uitgebreide informatie.

We gaan van start met 2 nieuwe
activiteiten:
Op donderdag 7 nov.
beginnen we te bridgen
met 12 deelnemers.
Aanvang: 13.30 uur in Ons Huukske.
Liefhebbers kunnen nog aansluiten.

Op vrijdagmorgen 15 november
om 10.00 uur starten we in ONS HUUKSKE,
o.l.v. Sonja Thoonen, met de eerste les YOGA.
U kunt nog deelnemen, graag zelfs!
De kosten zijn € 4,00 per les.

Aanpassing Ons Huukske:
Een groot aantal vrijwilligers hebben afgelopen
weken hard gewerkt om
van verschillende kleine
ruimtes één grote ruimte
te maken die geschikt is
als biljartzaal met 3
biljarts. Er is al een wandje geplaatst,
een plafond
aangebracht,
elektriciteit
aangesloten,
geverfd,
geëgaliseerd en
tapijttegels
gelegd.
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Heropening

jan

2020?

Te koop: Te koop: Te koop:
Enkele lichtbakken met 1 of 2 TL-lampen.
Een deurkozijn en enkele deuren.
Tegen elk aannemelijk bod. Bel 06 30243881

