Nieuwsbrief september, oktober en november 2021
Hallo dames,
Het bestuur vindt het fijn jullie een paar mooie evenementen voor te stellen voor de
komende maanden. Het is nog een voorzichtig begin want we kunnen helaas zo weer
teruggefloten worden..
We willen beginnen met een wandeling met lunch in Zierikzee op 6 september..
Beoogd vertrek is 10.00 uur uit Kortgene.Nadere informatie volgt.
Op 14 september volgt dan de High Tea bij Home, Sail and Bike op de mooie Hofstede
's-Gravenhoek, Emelissedijk 20 4491 PD Wissenkerke.
We vieren ons 85-jarig jubileum.
We starten om 14.00 uur met een wandeling naar de Oesterput, heen en terug ongeveer 2
km lopen. Niet iedereen zal willen lopen dan is er de mogelijkheid om 1 uur later te komen
want om 15.00 uur begint de High Tea. Parkeren is mogelijk op de boerderij.
We gaan dan verwend worden met allerlei luxe exquise hapjes. Heerlijk om lekker bij te
kletsen. Ook willen we de afgetreden bestuursleden in het zonnetje zetten.
Verder wordt de prijs voor de hoogste zonnebloem uitgereikt. Volg de strijd op de website.
Je kunt je opgeven voor de High Tea door 5 euro te storten op rekening
NL94RABO0156474786 tnv N.Legemaate-de Dreu,VvN Noord Beveland. Graag voor 6
september met opgaven van evt. allergie.
Verder in de toekomst kijkend denken we aan een filmbezoek aan de Slag om de
Schelde.
Dit mogen we hier wonend toch eigenlijk niet missen.
De andere vaste aktiviteiten worden weer hervat:
wandelen de eerste maandag van de maand,
vanaf 1 oktober handwerken op de derde woensdag van de maand bij Nel, Prinsendijk
11.
Ook de fietsclub en de nieuw opgestarte museum-cult.club hebben weer mooie
activiteiten.
Neem ook geregeld een kijkje op de website. Helaas heeft Hilda fysieke malheur, we
wensen haar een snel herstel toe.
We hopen velen van jullie te ontmoeten, misschien wordt het dan weer een beetje als
vroeger.
Hierbij gaan we ervan uit dat iedereen gevaccineerd is. Zo niet, doe dan een zelftest voor
vertrek opdat een ieder zich veilig voelt. Samen met het team van Home, Sail and Bike
zullen we ervoor zorgen dat alles volgens de regels van het RIVM verloopt.
Met vriendelijke groet,namens het bestuur van de VvN Noord Beveland
Heleen Janssen-Prins,secretaris

