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Subject: PVGE afd. AWV ‐ nieuwsflits 01 (17december2017)
From: Secretariaat PVGE afd.AWV <secretariaat@pvge‐awv.nl>
Date: 17‐12‐2017 22:08
To:

bekijk deze e-mail in uw browser

#01
17 december 2017

In deze nieuwsflits:
inleiding
kerst- en nieuwjaarsgroet
aankondiging middaguitstapje op 3 januari

Beste afdelingsleden,
enige tijd geleden hebben we aangekondigd dat we van plan waren om per
e-mail "nieuwsflitsen" te gaan sturen. Het heeft even geduurd, maar nu is het
zover: de allereerste nieuwsflits van de afdeling Aalst-Waalre en Valkenswaard!
Wanneer sturen we een nieuwsflits?
Wij benadrukken dat wij de gedrukte nieuwsbrief nog steeds beschouwen als
het belangrijkste communicatiemiddel naar onze leden. Die nieuwsbrief
ontvangt u 5 keer per jaar.
Soms hebben we belangrijke mededelingen die niet kunnen wachten tot de
verschijningsdatum van de nieuwsbrief. Of hebben we berichten die daar niet
goed in passen.
Urgente berichten zetten we in ieder geval op de website van onze afdeling:
www.pvge-aalstwaalre-valkenswaard.nl
Omdat niet iedereen elke dag de website checkt gaan we nu ook sommige
berichten extra versturen met een nieuwsflits. We doen ons best om het
aantal nieuwsflitsen laag te houden.
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Wie krijgt de nieuwsflits?
We sturen deze nieuwsflits naar alle afdelingsleden van wie wij een
e-mailadres hebben.
Mocht u de nieuwsflits niet krijgen dan hebben wij wellicht niet uw (juiste)
e-mailadres. Geef dan uw emailadres aan ons door.
Mocht u de nieuwsflits niet meer willen ontvangen, laat het ons dan ook weten!

Mededeling Afdelingsreizen:
MIDDAGUITSTAPJE
Ons eerste middaguitstapje in het nieuwe jaar is op woensdag 3 januari 2018.
We gaan samen naar het Waalres Museum en naar Rudolf Vermeulen
chocolaterie aan de Willibrorduslaan in Waalre.
We worden om 13.30u welkom geheten in het museum. Het
museum toont een verzameling van bijna 200 kerststallen en
kerstgroepen uit alle werelddelen. We worden door een gids
rondgeleid. We worden ook in de gelegenheid gesteld om de vaste exposities
boven in het museum te bekijken (lift aanwezig).

19‐12‐2017 19:27

PVGE afd. AWV ‐ nieuwsbrief 01 (17december2017)

3 of 4

Hierna gaan we naar Rudolf Vermeulen waar we
tijdens de rondleiding te zien krijgen hoe bonbons
worden gemaakt. Om 15.30uur worden we in de
Wolderse Wever verwacht voor een heerlijke kop
koffie/thee met gebak. De kosten voor dit uitstapje bedragen € 12 p.p.
(museumkaart kan niet gebruikt worden).
Als u geïnteresseerd bent, kunt u zich aanmelden bij mevr. Will Balemans:
040-2213382 of afdelingsreizen@pvge-awv.nl, vóór 28 december 2017.
Wacht vervolgens op de bevestiging. Pas na die bevestiging maakt u het
bedrag van € 12 over op rek.nr. NL62 RABO 0155 7060 55 t.n.v. PVGE afd.
Aalst-Waalre-Valkenswaard o.v.v. Waalres Museum. Uw inschrijving is pas
compleet als dit bedrag door ons is ontvangen.
Als u geen vervoer hebt, kunt u dat bij de aanmelding aangeven. Dit
proberen we dan voor u te regelen.
Dit uitstapje kan niet meer op tijd in de Nieuwsbrief vermeld worden, dus zegt
het voort !!

Dit was de eerste nieuwsflits. Wij zijn benieuwd naar uw waardering. Wellicht heeft u
nog suggesties om de nieuwsflits te verbeteren? We horen het graag via
secretariaat@pvge-awv.nl !
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Uw contactgegevens komen uit de centrale PVGE database. Afmelding graag via
ledenadministratie@ovge-awv.nl
Contact gegevens:
PVGE afd. Aalst-Waalre en Valkenswaard
Eric Ideler, afdelingssecretariaat
De Vrieshof 6, 5581 TW Waalre
e-mail secretariaat: secretariaat@pvge-awv.nl
e-mail ledenadministratie: ledenadministratie@pvge-awv.nl
website: www.pvge-aalstwaalre-valkenswaard.nl
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Wilt u deze e-mails niet meer ontvangen?
Laat ons dat per e-mail weten via deze link
Deze mail is verzonden via de mailservice van Mailchimp

This email was sent to
PVGE afd. Aalst-Waalre en Valkenswaard ꞏ secretariaat ꞏ De Vrieshof 6 ꞏ Waalre, 5581 TW ꞏ Netherlands
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