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UITNODIGING – 35 jaar - Jubileumfeest

Beste leden en vrijwilligers,
Dit jaar vieren we het 35-jarig jubileum van de Reumavereniging Gouda e.o.
Vanzelfsprekend laten we dit niet ongemerkt voorbij gaan.
In het voorjaar hebben we het prachtige jubileumtijdschrift uitgebracht. De wethouder Zorg van
de gemeente Gouda nam het eerste exemplaar tijdens een feestelijke bijeenkomst in ontvangst.
Daarna kregen alle leden een exemplaar en is het tijdschrift verspreid in de regio onder
zorgprofessionals en anderen.
Als afsluiting van het jubileumjaar heeft Toke de Frankrijker het jubileumfeest georganiseerd voor
leden met partner en de vrijwilligers. Het feest bestaat uit een welkom en aansluitend een
heerlijk lunchbuffet; daarna een muzikale cabareteske show van Ann Helena Kenis, die de
lachspieren zal oefenen. Ben je erg nieuwsgierig? Kijk op www.annhelenakenis.be
Tijdens dit feest zullen wij de vrijwilligers in het zonnetje zetten. Zij helpen om de vereniging
springlevend te houden.
Het Jubileumfeest is op zaterdag 10 november in De Brug in Reeuwijk.
Alle gegevens vind je hieronder.
We hopen je op het jubileumfeest te mogen verwelkomen. Je partner is ook van harte welkom.
Graag wel even aanmelden!
Het bestuur van de Reumavereniging Gouda e.o.
Gerrit, Gerrie, Carla en Bertha, ook namens Toke

Programma:
11.00
11.30
12.30
14.00
15.30

Ontvangst.
Opening van het Jubileumfeest.
Aanvang feestelijke lunch.
Humoristische muzikale show.
Afsluiting.

Praktische informatie:
Wanneer?
Zaterdag 10 november
Waar?
Zalencentrum De Brug, Dunantlaan 1 2811 CA Reeuwijk
www.zalencentrumdebrug.nl
Hoe laat?
11.00 tot ± 15.30 uur
Kosten?
€ 5,-- p.p. over te maken op IBAN NL 65 INGB 0005 547 153 t.n.v
Reumavereniging Gouda e.o.
Aanmelden? Ja, door een mail te sturen naar info@reumagouda.nl en opgeven of je een dieet
hebt, vegetarisch eet en of je € 5 of € 10 hebt overgemaakt.
Meer info?
Op onze website www.reumagouda.nl of T 0172 210484

Reumavereniging Gouda en omstreken
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