Nieuwsbrief Vereniging Westenschouwens Welvaren.
Juni 2022
Aan alle leden,
Wij willen jullie graag informeren over de voortgang van onze activiteiten.

Allereerst plaatsen wij nieuwsbrieven (zoals deze) met actuele informatie zoals aankondigingen en uitnodigingen
voor bijeenkomsten, verslagen van evenementen/excursies op de website. U kunt onder betreffende rubrieken:
bijeenkomsten, projecten en nieuws deze informatie vinden. De rubriek home geeft algemene informatie over de
vereniging zoals statuten, de ANBI status etc.
Zo staat in de laatste bijwerking van de site onder de rubriek nieuws het concept-verslag van de ALV van 9 april
2022.
U blijft daarmee op de hoogte van de voortgang van de activiteiten ook als u daar niet bij kon zijn.
Website: www.Westenschouwenswelvaren.nl
Wij zijn druk bezig met de voorbereiding van activiteiten. Hier geven wij een overzicht van waar wij mee aan het
werk zijn. Goed is het om te weten dat dit een voorlopige lijst is van activiteiten en datums, waarin nog veel
veranderingen in kunnen optreden. Een * voor een activiteit betekent dat er nog geen datum vaststaat.
Overzicht evenementen/activiteitenagenda 2022:
MEI
12
Nieuwjaarsborrel en eten wat de pot schaft bij Il Gallo. Inmiddels achter de rug met 32 deelnemers!
JUNI
3
bestuursvergadering
10
vrijdagmiddagbijeenkomst met lezing in Brasserie Zeelust. Uitnodiging is al aan u verzonden.
JULI
1
bestuursvergadering
AUGUSTUS
26
fietstocht per E-bike naar Veere. Met koffiepauze in Veere en wellicht lunch op de Neeltje Jans
SEPTEMBER
2
bestuursvergadering
OKTOBER
7
bestuursvergadering
8
nazomermarkt als opvolger van onze lentemarkt
NOVEMBER
4
bestuursvergadering
DECEMBER
2
bestuursvergadering.
Evenementen/activiteiten in voorbereiding
*
bunkertocht natuurmonumenten. Een deskundige begeleidt de wandeling naar de bunkers
*
bezoek KNRM
*
Concert in het bos
*
eten wat de pot schaft
*
ná de herfstvakantie: zwerfvuil ophalen met gezellig samenzijn na afloop
*
“pub quiz”

En in 2023 de LUSTRUMVIERING!
Wij zoeken enthousiastelingen die mee willen denken over de opzet en invulling van onze lustrumviering.
Laat het ons (bestuur) weten!

