NIEUWSBRIEF
November / December 2019
Nieuwjaarsrede

Het bestuur van de Zonnebloem Veldhoven en de redactie van deze nieuwsbrief
wensen je prettige kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar.

In deze editie:

De redactie heeft geprobeerd om 6 keer per jaar een gevarieerde en informatieve nieuwsbrief uit te brengen, maar het blijft moeilijk om elke keer voldoende
kopij te verzamelen.

• Bijdrage wijk

Daarom is besloten om in het komende jaar het aantal nieuwsbrieven terug te
brengen tot 3 à 4 per jaar en daar waar nodig extra informatie door te geven
door middel van een nieuwsflits.

Veldhoven -dorp
• Jaarvergadering

5 februari 2020

We hopen natuurlijk dat de wijken hun evenementen en excursies blijven beschrijven en daar ook gezellige foto’s van blijven maken, zodat we dat in een
nieuwsbrief aan iedereen kunnen doorgeven.

Vooraankondiging Jaarvergadering
Op 5 februari 2020 is het weer zover: de gezellige jaarvergadering van Zonnebloem Veldhoven.

In d’ Ouwe School in Oerle zijn alle vrijwilligers weer vanaf 19:30 uur van harte
welkom voor een avond vol met gewichtige zaken over het reilen en zeilen van
de vereniging in 2019 maar ook veel luchtige, vermakelijke verrassingen.
Voor een van die verrassingen zou het leuk zijn als iedereen een foto kan meebrengen waarop hij of zij staat afgebeeld op jeugdige leeftijd (zeg tussen 2 en
10 jaar)
Er gebeurt niks heftigs met de foto’s en er komen dus geen beschadigingen
aan.
We hopen jullie allemaal te mogen verwelkomen op 5 februari.
Uitnodiging met agenda volgt.
Noteren die dag!
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De banner van de
Zonnebloem Veldhoven
kun je lenen bij het
secretariaat
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Pepernoten, pepernoten

Afgelopen jaar hebben alle wijken van Veldhoven één activiteit georganiseerd
waaraan alle andere wijken van de afdeling Veldhoven konden deelnemen.
De laatste gezamenlijke activiteit is georganiseerd door Veldhoven-dorp: een
Sinterklaasfeest.
De Sint was donderdag 21 November op bezoek in de Bond, waar zo’n 80
Zonnebloemgasten hem verwelkomden met het welbekende “Sinterklaasje
kom maar binnen met je knecht”.
Michel Coenen was er ook bij en die zong diverse sinterklaasliedjes en andere
liedjes uit de oude doos. Men kon naar hartenlust meezingen wat ook men ook
uit volle borst deed.
Lekker Sinterklaassnoep en
gevulde speculaastaart maakten
deze gezellige middag compleet.
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Sinterklaas en Piet
Op 3 december heeft de wijk d’Ekker-Cobbeek-Centrum hun eigen Sinterklaasfeest
gehouden.
Ook dit werd een erg gezellige middag.
De Sinterklaas en Zwarte Piet die daar verschenen (zie foto) komen ons bekend voor,
maar weet iemand ook wie het zijn?......

Bereikbaarheid:
Zonnebloem Veldhoven
is bereikbaar via:
zonnebloemveldhoven.nl

040-2538147
Zonnebloemveldhoven
@gmail.com

zonnebloemveldhoven10

We staan je graag te
woord.

Neem je antwoord mee naar de jaarvergadering.
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