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Algemene Ledenvergadering
Mededelingen

Wij nodigen alle leden van de Buurtvereniging
Klein Dochteren uit voor onze Algemene
Ledenvergadering op maandag 14 oktober 2019,
aanvangstijd: 19.45 uur in “de Schole.”

Bus uitje naar Beverwijk afgelast

Het geplande bus uitje naar “De bazaar” op
zaterdag 21 september 2019 gaat niet door.
Er is onvoldoende animo

Na het officiële gedeelte komt Gerda Marsman
uit Raalte vertellen over haar passie; het fietsen
door verschillende continenten (Azië, Australië
en noord- & zuid-Amerika)

Aanstaande evenementen
50 Plus Gezellige middag, deze wordt gehouden op woensdag 23 oktober 2019
in “de Schole”, aanvang 13.30 uur
Deze middag treden “de Berkelzangers” uit Borculo voor u op, dat wordt gezellig!!

Herfstwandeltocht, op zaterdag 26 oktober 2019 gaan we weer heerlijk wandelen,
verzamelen om 13.30 uur bij “de Mölle” in Excel.
De totale lengte is ongeveer 8,5 km
De kosten voor de deelname (incl. koffie/thee met iets lekkers) bedragen: voor leden € 3,50 (voor niet-leden € 5,00)
Graag uw opgave voor 15 oktober bij: Ida Mombarg (06-12198590) of Irna Wagenvoort (06-20428280)
Een mailtje sturen mag ook: info@bv-kleindochteren.nl

Kerstbingo, dit jaar op vrijdag 13 december, aanvang 19.45 uur in “de Schole”
Er zijn weer prachtige prijzen te winnen, is dit jaar de hoofdprijs voor u ?

Workshop Schilderen 2019
Vrijdag 8 november 2019, aanvang 19.45 uur in “de Schole”.
Op vrijdag 8 november gaan wij een mooi schilderij maken onder leiding van Betty uit Borculo. Op deze avond wordt er gewerkt met acrylverf en
gebruiken daarbij zand voor verschillende effecten. Nu denk je misschien dat klinkt ingewikkeld, maar echt iedereen kan het!!
Om deze avond echt alleen met het schilderen bezig te zijn worden de lijnen door Betty vooraf op het doek gezet. Dit scheelt tijd en dan kan iedereen aan
het einde van de avond met een prachtig zelfgeschilderd doek naar huis. Je kunt deze avond kiezen uit de volgende 5 voorbeelden:
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Let op: Deze voorbeelden worden straks geschilderd in de kleuren die jij mooi vindt. Het resultaat zal daardoor straks anders maar erg verrassend zijn.
Kosten deelname leden: € 30,00. (Niet leden € 35,00)
- Inclusief doek (50x50) en materiaal
- Koffie/thee met wat lekkers
Meld je aan voor 1 oktober 2019
Bij:
Anke Lueks : 06-27598502 of Irna Wagenvoort : 06-20428280
via Mail : info@bv-kleindochteren.nl (vergeet niet door te geven welk schilderij je wilt gaan maken)
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