"Rondom de Theepot".

Beste Leden,
Het Provinciaal Bestuur en de Macu (maatschappij en cultuur) nodigen u uit voor de
nieuwjaarsbijeenkomst op donderdag 10 januari 2019.
Tussen 17.00 en 17.30 uur ontvangst in de " Goederenloods",
Albert Plesmanweg 23,, 4462 GC Goes. tel.0113 323015/ 06 20498062
Om 17.45 uur brengen we een "Nieuwjaarstoost" uit.
Om 18.00 uur gaan we aan tafel voor een eenvoudige maaltijd van "winterse" soep
met brood. Rond de klok van 19.00 uur gaan we aan de slag "Rondom de

theepot" Laat je verrassen!!! We onderbreken ..... even voor een korte pauze.
Tussen 21.15 - 21.30 uur sluiten we de avond af.
Wees welkom, wij ontmoeten u graag op 10 januari 2019. Alleen de drankjes zijn
voor uw eigen rekening. Er is volop parkeergelegenheid.
Wilt u er bij zijn, vul dan bijgaand opgave formulier in en zorg dat het uiterlijk 3 januari
2019 op het kantoor binnen is: VVN Zeeland, Nobelweg 19, 4462 GK Goes. Mail
adres: vrouwenvannuzeeland@gmail.com. Aanmelden is nodig i.v.m. de catering.
Voor nu fijne feestdagen en een mooie jaarwisseling gewenst.
Het Provinciaal Bestuur en de Macu.
Route: volg de route naar Goes Zuid. Bij de Mercedes garage de weg inslaan. Aan het eind
van de weg parkeren. Via het grijze hek (naast gebouwtje van de Stoomtrein) de
kinderkopjesweg van de Goederenloods op. Bij slecht weer kunt u deze weg ook met de auto
volgen tot aan het restaurant en uw medepassagiers daar afzetten. Dan keren en op het
parkeerterrein parkeren.

"Rondom de theepot".
Op 10 januari 2019 ben ik er bij.

Naam:..............................................................................................
Mailadres:..........................................................................................
Telefoonnr............................................................................................
Lid van de afd....................................................................................
U kunt dit formulier ook mailen. Sla het eerst als document op. Vul het in en verstuur het
daarna als bijlage met een mail naar: vrouwenvannuzeeland@gmail.com. Of print het vul
het in en maak een scan waarna u het per mail verstuurd.

