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Budel/Maarheeze, november 2017 
Zeer geacht lid, 
 
Het (jubileum)jaar loopt ten einde, maar voordat het zover is nodigen wij u graag nog uit voor onze afsluitende 

Gezelligheidsavond: 
kegelen 

Op vrijdagavond 15 december vanaf 20.00 uur ontmoeten wij u graag in zaal ‘Bellevue ‘aan de 
Maarheezerweg in Budel om gezellig samen te zijn met een hapje en een drankje en natuurlijk om het 
aloude kegelspel te beoefenen met (nee tegen) elkaar. En zoals u ziet: voor dames en heren, jong en oud! 

 
Datum:  vrijdag 15 december 2017 
Locatie:  Zaal ‘Bellevue’, Maarheezerweg 1 te Budel 
Tijd:   Aanvang om 20.00 uur  
Entree:  gratis voor leden, introducees betalen € 2,50 
 
Verder brengen wij onder uw aandacht: 

 Onze volgende activiteit, de Algemene Ledenvergadering is vastgelegd op woensdag 21 februari  in 
zaal ‘de Bonte Os’ te Budel; 

 De openstelling van onze Heemkamer en bibliotheek is dit jaar nog op donderdag 7 en 21 
december, telkens van 14.00-22.00 uur; 

 Onze laatste natuurwandeling van het jaar gaat op zondag 17 december (vertrek 09.30 
Schepenhuis) naar het gebied De Wulp nabij Neerpelt; 

 Zorgt u s.v.p. voor het tijdig (voor het einde van dit jaar) betalen van het lidmaatschapsgeld? Dit 
bedraagt tenminste € 18,00 en kan voldaan worden op bovenstaand rekeningnummer met 
vermelding van uw naam en adresgegevens en de vermelding ‘lidmaatschap 2018’. Wanneer u dat 
doet in de vorm van een automatische machtiging scheelt dat ons en ook u zorgen en 
(transactie)kosten. NB Dit bedrag is exclusief het ebonnementsgeld voor de Aa-kroniek! 

 
Graag tot ziens bij onze gezelligheidsavond; wij wensen u prettige Kerstdagen en een voorspoedig 2018! 
 
Het bestuur 
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