Deurne, 12 oktober 2018.
Aan alle leden/ begunstigers van de stichting Vriendenkring Ons Deurne.
Geachte heer, mevrouw,
Op woensdag 31 oktober organiseert Vriendenkring ‘Ons Deurne´ de bekende
‘Ons Deurne’-avond.
Ook dit jaar wordt die weer gehouden in zalen “ Van Bussel “, St. Jozefstraat 77, Deurne.
We beginnen de avond met een driegangendiner, dat gedeeltelijk in buffetvorm zal verlopen.
Wie een allergie heeft of vegetariër is, kan dat bij de opgave vermelden.
Tot ons groot genoegen hebben we Tonny Wijnands weer bereid gevonden om in de pauzes het
amusement te verzorgen.
De uitreiking van de Gouden Helmspeld zal één van de hoogtepunten van deze avond zijn.
We zullen alle aanwezigen in de gelegenheid stellen om de nieuwe drager te feliciteren.
Het programma:
De zaal is open vanaf 18.00 uur.
 Om 18.30 uur aanvang diner, de soep wordt uitgeserveerd, daarna begint het buffet.
 Rond 19.45 uur zal onze voorzitter, Jos Braam, een welkomstwoordje spreken, waarna het
eerste optreden Tonny Wijnands.
 Rond 20.45 krijgt onze voorzitter nog even het woord om een dankwoord uit te spreken.
 Om 21.00 uur wordt de Gouden Helmspeld uitgereikt met de bijbehorende cheque.
 Daarna is er een pauze waarin iedereen de nieuwe dra(a)g(st)er kan feliciteren.
 Ook wordt er een loterij gehouden. De opbrengst is bestemd voor de werkgroep van de
parochie Deurne die voor het 1300-jarig bestaan van de parochie een wandkleed gaan
maken, en daarvoor materialen moeten aanschaffen.
De loten kosten € 1 per stuk of 6 loten voor € 5.
 Rond 21.30 uur tweede optreden van onze gastspreker /zanger.
 Daarna is het mogelijk om nog gezellig samen “bij te buurten” of een dansje te wagen op
de dansvloer, waarbij Marcel van Bussel voor de muziek zal zorgen.

z.o.z.

Leden van’ Ons Deurne’ betalen voor deze exclusieve avond slechts € 12,50:
Introducés betalen €17,50.
Heeft u zich aangemeld dan zal het verschuldigde bedrag per incasso, enkele dagen na de Ons
Deurne-avond, door onze penningmeester automatisch worden geïnd.
U ontvangt bij binnenkomst twee consumptiebonnen en een gratis lot voor de loterij..
Omdat wij met de Gouden Helmspeld inwoners uit de gemeente Deurne, die langdurig als
vrijwilliger voor (een) goed(e) doel(en) actief zijn geweest, in het zonnetje willen zetten, worden
alle dragers van de ‘Gouden Helmspeld’ met hun partner op deze bijeenkomst als onze gast
uitgenodigd.
U kunt de antwoordstrook opsturen of uw gegevens doorbellen of mailen tot uiterlijk
DONDERDAG 24 OKTOBER 2018 naar:
 e-mail: mail@onsdeurne-vk.nl of via onze website: www.onsdeurne-vk.nl
 Rietje Aarts- van den Heuvel, Peelklamp 22, 5751 RC Deurne. Telefoon 0493- 316673
 Michel Buijtenweg, Hoge Zijdeweg 43, 5756 BR Vlierden. Telefoon 0493-314070.
Bent u verhinderd, dan hoeft u dat ons niet te laten weten.
Tevens willen wij hierbij aankondigen, dat we ook weer bezig zijn met de organisatie van de
Kerstbrunch. Die wordt dit jaar al voor de achtste keer door ons georganiseerd op woensdag 19
december.
De decembermaand is voor veel mensen een drukke maand waar gezelligheid voorop staat. Er zijn
ook mensen onder ons die deze maand als erg eenzaam ervaren en opzien tegen de feestdagen.
Juist voor die mensen is onze Kerstlunch bedoeld. Denkt u er al vast eens over na of er iemand is in
uw omgeving die u met deze lunch een plezier kunt doen.
U kunt ze tot 10 december daarvoor (op dezelfde manier (zie hierboven) bij ons aanmelden .
Onze gasten krijgen dan nog een uitnodiging.
Met vriendelijke groet,
Bestuur Stichting Vriendenkring ‘Ons Deurne’.
Michel Buijtenweg, secretaris.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ja, ik/ wij kom(en) met …. perso(o)n(en) op woensdag 31 oktober 2018 naar de ‘Ons Deurne’avond in Zalen van Bussel.
Ik/ wij breng(en) ook .. introducé (e)s mee.

Naam/namen: ……………………………………………………………………………………………………………………

Adres: ….…………………………………………………………………………………………………………………………….

E-mailadres: ……………………………………………………………………………………………………………………….

