Vlierden, april 2018.
Aan alle leden / begunstigers van de Stichting Vriendenkring Ons Deurne.
Geachte heer, mevrouw,
Op de website van “Ons Deurne” staat te lezen:
In januari 1998 heeft onderstaande werkgroep, in nauwe samenwerking met “Stichting
Deurne Promotion”, het initiatief genomen om vriendenkring
“Ons Deurne” op te richten.
Carianne Heling-Fooij (vice voorzitter Stichting Deurne Promotion), Anneke Colen-Relou,
Martien Keunen, Mies van Ooij en Teun Mutsaers.
Het doel is: zorg dragen dat de gemeente Deurne (ook wel de “Parel van de Peel genoemd”)
binnen en buiten de grenzen (nog) vaker op positieve wijze in beeld komt. Bovendien wil de
werkgroep door het aantrekken van sponsoren en door het opzetten van acties financiële
middelen genereren die deels ten goede komen aan “Stichting Deurne Promotion” en deels
aan doelen van vriendenkring “Ons Deurne”.
Dit jaar bestaat onze stichting dus 20 jaar, en dat willen we niet ongemerkt laten passeren.
Een van de initiatieven om u in de gelegenheid te stellen dit jubileum mee te vieren is een
wandeling door Deurne op zaterdag 26 mei a.s.
VVV Deurne heeft in het thema ‘Deurne, palet van de Peel” een DAF-wandeling door Deurne
ontwikkeld, getiteld: “Wandeling door het leven van de oprichter van DAF”.
Een beschrijving daarvan gaat hierbij.
In het kader van ons 20-jarig jubileum willen wij onze begunstigers rondom deze wandeling
een gezellige middag aanbieden. We willen deze middag om 14.00 uur beginnen met een
kopje koffie met gebak bij DAF DRINKS AND FOOD (Oude Martinetstaat 11). Daarna gaan we
in groepen met deskundige gidsen de wandeling maken en we sluiten af met een drankje en
een hapje bij Plein Vijf.
Als u (een) introducé(s) wilt meenemen vragen we daarvoor een bijdrage van € 5.- p.p.
Aanmelden kan – tot 19 mei - via onze website www.onsdeurne-vk.nl, via een mailtje naar
mail@onsdeurne-vk.nl of een briefje naar Hoge Zijdeweg 43, 5756BR Vlierden.
We hopen dat velen van deze gelegenheid gebruik maken om ons mooie Deurne weer eens
op een andere manier te bekijken.
Met vriendelijke groet,
Jos Braam, Jacky van Dinter, Rietje Aarts, Michel Buijtenweg.

P.S. Reserveert u zondag 24 juni voor onze jaarlijks fietstocht????

