
S.V.V.e.o.                                                                     

NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2017                            

PROGRAMMA: 

KOERSBALLEN 

Op dinsdagmiddag om 14.00 in de vossenkuil kunt u weer koersballen  

info:mevr.C.v.Mierlo tel. 0166 672079 

CIJFERSPEL 

De winnende cijfers van de maand januari zijn:                                                         

44-45-53-58 en 60.  

RIJBEWIJSKEURINGEN 

De eerst volgende rijbewijskeuring is op dinsdag 21 maart 2017.                                                

Deze vind plaats in de Vossenkuil.                                                                             

Voor info/afspraak: 0118 724999 

LEDENJAARVERGADERING EN BINGO 8 FEBRUARI 

Op woensdag 8 februari wordt de jaarlijkse ledenvergadering 

gehouden. Daardoor geen 4 rondjes maar 3 rondjes bingo.                                   

Voor deze middag geldt geen entree.                                                                           

Dus entree: gratis bingokaart en lotnummertje,koffie/thee. 

CONTRIBUTIE 

Er zijn nog enkele leden die hun contributie nog niet hebben voldaan.          

Willen deze leden dit zo snel mogelijk doen, dan hoeven we daar niet 

achteraan. Alvast bedankt. 

ZATERDAG 11 FEBRUARI 2017   MOSSELPRAETFESTIJN 

Op zaterdagmiddag 11 februari om 15.00 uur in de Vossenkuil                           

organiseert de carnavalsvereniging de “vlooientrappers”een                               

mosselpraetfestijn.    Spectaculair. 



STRAMME VLOOIENBAL  18 FEBRUARI 2017 

Op zaterdagmiddag 18 februari om 14.00 uur in de Vossenkuil                             

organiseert wederom de carnavalsvereniging het jaarlijkse “stramme 

vlooienbal.”  motto: de tied vliegt.  (gezellig) 

TONEELVERENIGING DE REDERIJKERS 

Zaterdag 4 maart zijn we weer uitgenodigd om de toneeluitvoering                 

van de “rederijkers” bij te wonen. Ditmaal met het hilarische stuk                   

“ streep door de rekening.” Deze vind plaats in de Vossenkuil om 

14.00 uur.      Kom dat zien. 

TONEELCLUB POORTVLIET 

Op zaterdagmiddag 18 maart 2017 houdt de toneelclub Poortvliet                        

haar jaarlijkse toneelmiddag, hierbij zijn we als vereniging van harte                 

welkom. De voorstelling begint om14.00 uur. De zaal is open vanaf 

13.30 uur. Ook vindt de voorstelling wederom plaats in de Wellevaete         

te St-Annaland. In de pauze is er een verloting.   Kom dat wederom 

zien. 

DUURZAME HUISVESTING 

Op 31 januari a.s. wordt in de Vossenkuil een bijeenkomst gehouden     

over duurzame huisvesting. Geinteresseerden zijn van harte welkom.      

De avond start om 19.30. 

KNUTSELEN  

Op elke vrijdagmorgen organiseert kunstwerkplaats “Art-Co” voor 

senioren een knutselmorgen van 10.30 tot 12.00 uur.                                           

Deze bevind zich in de marehoekstraat 29 Oud-Vossemeer.                            

Loop gerust binnen u bent van harte welkom. Flyer bijgesloten.  

TABLET CAFE                                                                                                                  

Op 2 februari a.s. wordt weer een tabletcafe georganiseerd. Dit vindt 

plaats in de bieb (Vossenkuil) en wel om 13.00 tot 14.30 uur.                                

Uitleg van tablet en iPad.     Tot dan.        2 februari 2017                                                                                                                                          



                                  

 

 

 


