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NIEUWSBRIEF DECEMBER 2017

Kerstviering op vrijdag 15 december
Net als voorgaande jaren is er weer een kerstkoffietafel. Hiervoor worden alle 65plussers uitgenodigd. Ook onze partners zijn van harte welkom. Aanvang 17.30 uur
Komen jullie helpen om de zaal aan te kleden? We beginnen om 13.00 uur.
Juwelier Goudsmederij Mariska Timmer 9 januari
Mariska Timmer uit Geldermalsen komt ons vertellen over haar beroep als goudsmid.
Bijeenkomst contactdames, commissieleden en bestuur 19 januari
Naast een gezellig samenzijn, maken we een nieuwe stratenverdeling over de
contactdames. Omdat er veel minder nieuwsbrieven zijn rond te brengen zijn in
overleg met het bestuur, Huipie en Ria gestopt met contactdame zijn.
Van de Commissie Kunst en Cultuur
Ledenvoordeel, kennisgeving: ( dus om zelf te regelen).
Heerlijk wintershoppen en inspiratie opdoen voor de feestdagen?
Kerstfair van Huis Doorn te Doorn van 15 t/m 17 december 2017. Leden van
Vrouwen van Nu ontvangen € 4,00 korting op een ticket. U betaalt dus € 11,00 in
plaats van
€ 15 00. Vergeet je ledenpas niet mee te nemen.
Je kunt ook met een korting van € 2,50 naar Landleven Winter op 16 en 17
december 2017 in het Openluchtmuseum te Arnhem. Bestel je tickets op
www.landleven.nl/wintervrouwenvannu.
Film in december
Donderdag 28 december 2017 gaan we naar de film in de Agnietenhof. C’EST LA
VIE! € 7,50
Wil je mee naar de film? Geef je voor 21 december op bij Tunny van Aalst.
We hebben de vraag gekregen of we nog een avondje Agnietenhof willen
organiseren naar de musical Was getekend, Annie M. G. Schmidt, op
woensdagavond 9 mei 2018. € 45,00.
Wil je mee naar deze musical? Geef je dan zo snel mogelijk en met betaling van
€ 45,00, doch voor zondag 10 december, op bij Tunny van Aalst
Er zijn nog kaarten te koop, maar niet erg veel, vandaar de haast. Denk er wel aan
dat de dag ervoor het jaarlijkse reisje van onze afdeling op het programma staat, ook
heel leuk!
"--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- geeft zich hierbij op voor de kerstkoffietafel op
15 december onder gelijktijdige betaling van de eigen bijdrage van € 5,00 voor een
partner.
S.v.p. inleveren vóór 12 december

