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Nico Schellekens, bedankt!
Tijdens de jaarvergadering op 4 december jl. heeft Nico Schellekens officieel afscheid genomen van zijn bestuursfunctie binnen
wijkvereniging Benedenkerk. Het bestuur bedankt Nico voor zijn
20 jaar van inzet en gezelligheid. Nico geeft aan dat wij nog op
zijn hulp mogen rekenen bij onze activiteiten. Daar gaan wij
nog zeker gebruik van maken!

Wij klinken op het nieuwe jaar!
Nieuwjaarsreceptie 3 januari
Wegens het succes van vorig jaar toen wij ruim 80 buurtbewoners mochten begroeten,
nodigen wij, als bestuur, u als buurtbewoner graag uit om samen met ons het glas te heffen op het nieuwe jaar. U bent van harte welkom op zondag 3 januari 2016 van 16.00 uur
tot 18.00 uur bij eetcafé Hieriest! Het bestuur biedt u een aantal consumpties aan, de overige consumpties zijn voor uw eigen rekening.

Wijnliefhebbers opgelet!
Wijnproeverij bij Wijnhandel van Iersel
Vrijdagavond 22 januari organiseren wij een wijnproeverij bij
Wijnhandel Van Iersel, Kerkstraat 2 in Waspik. Tijdens deze
wijnproeverij krijgen wij ook een rondleiding door de vooroorlogse wijnkelders. Dit wilt u als wijnliefhebber niet missen!
De wijnproeverij begint om 20.30 uur. U kunt zich vóór 17 januari a.s. opgeven bij Frans Mulders via telefoonnummer
(0416) 31 35 68 of e-mail muld5116@ziggo.nl.

Carnaval is weer in aantocht…
Wilt u en/of uw kind ook meelopen?
Wegens het feit dat “Benedenkerk” dit jaar geen bouwlocatie en –ploeg heeft, zullen
wij niet meedoen met een wagen aan de carnavalsoptocht. Wel zijn we animo aan
het polsen voor een loopgroep. Dus…. wilt u en/of uw kind ook meelopen met onze
buurtvereniging? Dan kunt u dit uiterlijk 31 december opgeven bij Agnes Sandig via
telefoonnummer (06) 10 77 65 60. Aan deelname zijn geen kosten verbonden en voor
een kostuum wordt gezorgd! Meelopen in de optocht is op eigen risico.

Het bestuur van
Wijkvereniging Benedenkerk
wenst u prettige feestdagen!

