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Afdelingsavond donderdag 17 maart 
Het echtpaar Harrie en Gea Zuiderent hebben deze avond  
- i.p.v. mw. Jos van Diepen, die gepland was en heeft moeten annu leren- 
een presentatie te geven over hun vele reizen naar India. 
Het was een mooie presentatie van vele steden, die ze bezocht hebben. 
We konden aan het eind concluderen, dat het een interessante en 
succes volle avond is geweest.  
We mochten veel leden en gastleden ontvangen.  
 
High Tea zondag 10 april 
Velen van u hebben zich reeds opgegeven voor de High Tea op zondag 
10 april om 14.00 uur bij de Brasserie 1718. U kunt zich nog aanmelden 
tot 5 april. Deze High Tea wordt u aangeboden door uw vereniging. 
 
Eéndagsbestuur 21 april 
Het Eéndagsbestuur heeft eindelijk, na een paar jaar van lockdown, de 
gelegenheid om hun georganiseerde avond voor u te brengen. Laat u 
verrassen op deze avond voor de zomervakantie. Het is dan de laatste 
avond van het eerste halfjaar 2022.  
We beginnen de afdelingsavonden weer in september. Uiteraard ont-
vangt u in september weer een Nieuwsbrief met informatie over de 
 komende activiteiten op de afdelingsavonden. 
 
Gezamelĳke Avond dinsdag 11 oktober 
Wij kunnen u alvast mededelen, dat de Gezamenlijke avond is vast -
gesteld op dinsdag 11 oktober 2022 in de Hooghe Heeren te Hoog-
woud. Zet het in uw agenda! 
 

Het bestuur wenst u een fijne zomer.  
Of u nu thuis blijft of weggaat, blijf gezond.  

Geniet van alle mooie en kleine dingen, die het leven ons biedt!

april 2022




