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Beste  dames, Kerst moet nog komen maar hier zien jullie toch al de 
uitnodiging voor onze eerste activiteit van 2020 !!! 
 

Voor dinsdag 7 januari nodigen wij jullie allen uit voor onze traditionele 
Nieuwjaarswandeling en aansluitend onze Nieuwjaarsreceptie. 
  
Wij starten om 19.00 uur precies vanaf het Kruisbeeld aan de Kanaalstraat voor een 
mooie avondwandeling in ons dorp o.l.v. Annemarie Swinkels. Verzamelen om 18.50 
uur. Na een wandeling van ongeveer een uur komen we dan bij De Smidse ingang 
links van de Kanaalstraat 54 van de fam. Swinkels. Voor degenen die niet mee gaan 
wandelen: Deze verwachten we vanaf 20.15 uur bij De Smidse. 
 

         
Na de avondwandeling kunnen we elkaar het beste voor 2020 toewensen bij de start 
van onze Nieuwjaarsreceptie. Dan staat een warme traktatie voor iedereen klaar 
zodat we ons heerlijk kunnen verwarmen. En natuurlijk proosten we gezamenlijk op 
het nieuwe jaar. Later kunnen we uiteraard nog samen gezellig napraten over de 
afgelopen feestdagen, en wat onze plannen zijn voor het komende jaar. Dit alles kan 
onder een lekker drankje en hapje, zodat het zeker weer super gezellig wordt.  
Dus dames meld je maar weer snel aan voor deze avond!  
                   

            

Ook dit jaar heeft het bestuur besloten om een zogenaamd “All-In” prijs te vragen 
van € 6,00 per persoon. Dus dat betekent dat je vooraf betaalt bij aanmelden en deze 
avond geen bonnetjes/muntjes hoeft te kopen, en verder nog voor je consumpties hoeft te 
betalen op deze avond. Dat is wel zo handig. Ook handig is dat je die € 6,00  nu ook kunt 
overmaken op NL 28 RABO  0170 41 04 12  

t.n.v. m.v.v. Nieuwjaarsreceptie 2020 en je voor- en achternaam. 
 
Opgeven t/m 3 januari 2020 bij Els Donkers  Tel: 0499 – 475 157 
e-mail:  j.donkers3@upcmail.nl  Gepast geld in een gesloten envelop met  
je naam en tel.nr. erop mag ook in de brievenbus Ant. v.d. Venstr.26  Son.  
                                     Let op: aanmelden is ook betalen!!!  
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