Nieuwsbrief januari 2017

Nieuwjaarsbijeenkomst en uitreiking persprijs
Graag nodigen wij u uit voor onze nieuwjaarsbijeenkomst met tevens uitreiking van de Persprijs.
Dit feestelijk samenzijn staat gepland voor donderdag 26 januari 2017, in
Restaurant Truffel
Brugstraat 23
5733 HE Mierlo (zij-ingang)
vanaf 19.30 uur.
Voor wie dat vroeg lijkt: wij bieden u een complete winterse maaltijd aan, dus u kunt
desnoods rechtsreeks vanaf het werk komen. In een hapje en een drankje is
uiteraard ook voorzien. En voor alle duidelijkheid: Partners zijn ook van harte welkom!
Aanmelden
Wel vragen wij u in verband met de catering van tevoren te laten weten of en met
hoeveel personen u komt. Aanmelden kan tot en met zondag 15 januari 2017 via |
persclubpeelland@gmail.com.
Nieuwe bestuurder gezocht:

Oproep!
Op zoek naar een leuke, lichte maar belangrijke ‘bijbaan’? Wegens het vertrek van
Marijke Brouwers vragen wij mensen die belangstelling hebben om ons bestuur te
komen versterken en daarmee een bijdrage te leveren aan het organiseren van nuttige
en interessante bijeenkomsten in onze mooie Peelregio.
Stuur gerust een mail voor meer info naar: persclubpeelland@gmail.com.

Programma 2017
Uw bestuur is druk bezig met het programma voor 2017.
Aangezien we altijd proberen bij de actualiteit aan te sluiten, staan de details nog
open. Maar u kunt in ieder geval de volgende data al ruwweg in uw nieuwe
agenda noteren:
26 Januari
Persprijs/nieuwjaarsbijeenkomst
Maart
debatavond n.a.v. verkiezingen
Mei
Lunchbijeenkomst
Oktober
Debatavond
Alle bijeenkomsten worden normaal gesproken gehouden op donderdag. Dit is
voor de meeste leden de meest aantrekkelijke dag.
Mochten we het overigens bij het verkeerde eind hebben dan horen we dat graag!
Nevenstaande advertentie

Oprichter Persclub Jean
Stevens overleden
Eind november vorig jaar, namen wij
kennis van het trieste bericht dat Jean
Stevens is overleden.
Jean was een van de oprichters en
drijvende krachten achter de Persclub
Peelland. Hij is na een kort ziekbed
overleden in de leeftijd van 74 jaar.
In het Peelbelang van 1 december
hebben we een advertentie geplaatst.
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