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Subject: PVGE afd. AWV ‐ nieuwsFLITS! #02 (2 januari 2018)
From: Secretariaat PVGE afd.AWV <secretariaat@pvge‐awv.nl>
Date: 2‐1‐2018 22:25
To:

bekijk deze e-mail in uw browser

#02
2 januari 2018

Allereerst wensen we u graag een voorspoedig en gezond 2018!
In deze NieuwsFLITS!:
wijziging datum "vooruitblik reizen"
aanmeldingstermijn meerdaagse reizen

Mededeling Afdelingsreizen:

De datum van de informatiebijeenkomst "Vooruitblik Reizen 2018" hebben we
door onverwachte omstandigheden moeten wijzigen.
=> De datum van 26 januari komt te vervallen!
Nieuwe datum: vrijdagmiddag 12 januari.
Locatie: Activiteitencentrum 't Hazzo,
Trolliuslaan 7, Aalst.
Tijd: 14.00 uur (zaal open om 13.30 uur)
Op deze middag worden de reisplannen van
2018 gepresenteerd. U wordt verwelkomd
met een kopje koffie of thee.

3‐1‐2018 13:35
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Het programma van deze middag:
Na de verwelkoming en de algemene informatie worden de busdagtochten en
een aantal middaguitstapjes aan u gepresenteerd. Na de pauze laat EMA
REIZEN u kennis maken met onze twee nieuwe meerdaagse reizen in 2018.
Voordat iedereen huiswaarts keert, is er nog gelegenheid om vragen te stellen
aan de reiscommissie.
De deelname aan deze bijeenkomst is gratis, maar u dient zich beslist van te
voren aan te melden bij Truus van de Vorstenbosch (zie contactgegevens
hieronder).
Met excuses voor het ongemak,
Truus van de Vorstenbosch
Tel.: (040) 221 51 40 of email: afdelingsreizen@pvge-awv.nl

Mededeling Afdelingsreizen

12 januari:
=> de aanmeldingstermijn voor de 11-daagse reis naar de Baltische Staten ( 21
t/m 31 mei ) loopt af.
1 februari t/m 31 maart:
=> aanmeldingstermijn voor de 6-daagse reis naar Zuid-Engeland ( 31
augustus t/m 05 september )
Nadere info komt in de komende nieuwsbrief.

Nieuwsbrief januari 2018
De eerste papieren nieuwsbrief van 2018 zal vanaf het weekend van 19 januari weer
bij u in de bus liggen.
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Copyright © 2018 PVGE afd. Aalst-Waalre en Valkenswaard, Alle rechten voorbehouden.
Uw contactgegevens komen uit de centrale PVGE database. Aanpassingen graag via
ledenadministratie@pvge-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
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

3 of 3

3‐1‐

