Nieuwsbrief

Eindejaarsbijeenkomst in Restaurant SED
Op vrijdagavond 7 december gaan wij het verenigingsjaar 2018 afsluiten.
William Haanskorf van restaurant SED en zijn mensen gaan voor ons weer een
5 gangen walking dinner verzorgen. Tussen de gangen door laat de historische
commissie enkele leuke oude filmpjes zien, die men tegenkwam in het archief.
U wordt tussen 17.30 en 18.00 u. verwacht in de brasserie van restaurant SED.
Het diner begint rond 18.30 u. Het diner kost € 15,-- per persoon inclusief
welkomstdrankje. Betaling van diner en drankjes kunt u die avond zelf met SED
regelen. U hoeft dus niet vooraf te betalen!
De avond kan alleen doorgaan bij voldoende deelname. Wij verzoeken u om uw
aanmelding uiterlijk 24 november aan ons door te geven. Dat kan door het
invullen van het strookje maar ook met een e-mail naar
heemkunde.sgravenmoer@gmail.com. Strookjes kunnen worden ingeleverd bij
Denise Kunst, Bieselaar 42 en Bert Faro, Julianalaan 34. Na 24 november
ontvangt u bericht of de bijeenkomst doorgaat. Contactpersoon is Denise Kunst,
tel. 0620517478. Wij hopen weer velen van u te mogen begroeten op 7
december!
Nogmaals willen wij u erop wijzen, dat met ingang van 1 februari 2019 onze
rekening bij de ING komt te vervallen en u alleen nog gebruik kunt maken van
onze rekening bij de RABO bank.
Ook maken wij u erop attent, dat voortaan tijdens het repaircafé ons archief zal
zijn geopend. Leden van de historische commissie zijn dan aanwezig om u verder
te helpen. Op zaterdag 23 november kunt u van 10.00 tot 12.00 u. terecht in
Dorpshuis de Geubel. Voor de data in 2019 kunt u de persberichten van het
Repaircafé in de gaten houden!!
Met vriendelijke groet,
BESTUUR HEEMKUNDEKRING “DES GRAVEN MOER”
-----------------------------------------------------------------------------------------Naam:........................................................................................................
neemt met ....... personen deel aan de eindejaarsbijeenkomst op 7.12.2017.
Eventuele dieetwensen:........................................................................
Uiterlijk 24 november inleveren bij de genoemde adressen of een e-mail
sturen!

