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Beste Leden, aspirant Leden en sympathisanten van
Sociëteit de Vriendschap
Voorwoord:
Helaas het is alweer achter de rug ,De “stormachtige” Carnaval is voorbij.
Een schitterende eerste jaaropening tijdens de drie Carnavalsdagen bij
Sociëteit de Vriendschap.
We hebben in een “gemuudelijke” en comfortabele ambiance kunnen genieten van
onder andere een Frisches Veltins in een echt glas en fantastisch lekkere buffetten,
biefstuk een drie gangen en exotisch menu. Dank aan en Henk Vink samen met zijn zoon
en schoondochter alsook alle Vrijwilligers het was bijzonder goed en erg lekker.
VOLGEND JAAR WEER MET DAN, HOOP IK, NOG MEER LEDEN ALS GAST!!!!
Ons lid Gerhard Raayman is tijdens een ontmoeting bij de Gracht onderscheiden door
Prins Vincent 1e voor zijn vele en goede werkzaamheden voor onze Sociëteit.
Gerhard van harte gefeliciteerd met deze zeer verdiende onderscheiding!
We gaan ons nu weer richten op het reguliere werk te weten 11 maart aanstaande de
Algemene Ledenvergadering, de vrijdag inloop avonden met een hapje en een drankje,
de Sociëteit spellenavonden met mooie prijzen en als eerste grote evenement op
3 april Paasstukjes maken dan op 13 april Paaseieren zoeken.
31 mei Fietspuzzeltocht met asperges eten en dan gaan we ons alweer voorbereiden
voor de kermisdagen met Koningschieten 20/21/22 juni 2020.
We gaan dit weer SAMEN doen en SAMEN meemaken. Daarom roep ik u graag op om
van onze evenementen mee te komen genieten. De vrijwilligers die zich voor dit alles
maximaal inzetten vinden het fijn dat hun moeite wordt beloond met uw aanwezigheid.
Een goede opkomst is hetzelfde als, neen beter nog dan een applaus voor een artiest.
En artiesten zijn het hoor iedere keer worden we weer verrast met nieuwe attracties,
culinaire verrassingen, heerlijke hapjes en drankjes in een uitstekend sfeer.
Daarnaast zijn de inkomsten die wij generen altijd welkom voor (her)investeringen in
onder andere duurzaamheid en comfort en vermaak voor U!
Met vriendelijke groet,
Uw voorzitter Ed de Haas.

MOTTO VAN GEMEENTE MONTFERLAND: MONTFERLAND BEWEEGT…
Citaat van wethouder Ruth Mijnen in Montferlandjournaal van 18 februari jl..
“We willen sport niet alleen als doel maar ook als
middel zien: ter preventie van gezondheidsklachten”.

WIJ ONDERSCHRIJVEN DEZE STELLINGNAME!!!!
Uw bestuur is dan ook trots en blij voor u het volgende speciale
Sociëteit de Vriendschap leden arrangement te kunnen aanbieden bij:

LACO SPORTCENTRUM ‘S-HEERENBERG
LACO MEMBER ALL-IN FITNESS VOOR € 32,95 PER MAAND MET
EEN LOOPTIJD VAN 12 MAANDEN. (Normale prijs € 42,95 per maand)

Eenmalige instapkosten € 29,95
Het Laco member all-in fitness houdt in : Toegang tot fitness, zwembad en groepslessen
KORTOM ALL-IN
Met uw contributiebijdrage ad € 30,00 voor Sociëteit de Vriendschap geeft u € 120,00 per
jaar minder uit(exclusief eenmalige inschrijfkosten) voor uw gezondheid, fitness, sport en spel.
Hoort zegt het voort vertel het aan al uw familieleden, vrienden, buren, kennissen.
Wordt lid van de Sociëteit de Vriendschap het biedt vele goede voordelen, ontspanning
belevenissen en vermaak .
Uiteraard blijven we actief toezien op mogelijk meerdere arrangementsvoordelen voor
onze leden.
ALS U WILT DEELNEMEN AAN DIT ARRANGEMENT KUNT U ZICH INSCHRIJVEN BIJ UW
VOORZITTER : info@voorzittersocieteitdevriendschap.nl
Telefoon

0314-663077

mobiel 0623921767

Of aan de Bar van ons clubhuis tijdens openingstijden.
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