Nieuwsbrief september 2019

Bekijk de webversie

Nazomer Borrel Hoge Dennen Café 20 september
De zomer is (bijna) voorbij, vakantie achter de rug en
iedereen is weer aan het werk of naar school.
Het bestuur van de bewonersvereniging heeft zich rustig
gehouden tijdens de vakantie, maar nu gaan we er weer
met volle moed tegenaan en we beginnen zoals
gebruikelijk met een nazomerborrel in het Hoge Dennen
Café.

De bekende formule: de hapjes en drankjes zijn gratis voor alle leden van de
bewonersvereniging. Introducees zijn welkom, zij kunnen ter plekke lid worden. En het is
vooral gezellig! Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

Tijd en plaats: Vrijdag 20 september vanaf 17:00 in het Binnenbos.
Dat is al aanstaande vrijdag!!!

Nieuwe website bewonersvereniging
Onlangs is de nieuwe website van de bewonersvereniging life gegaan. We hebben
bewust gekozen voor een sober design en korte en bondige inhoud. Tegelijk met de
website is ook het mailadres veranderd.
De site geeft in het kort relevante informatie van de bewonersvereniging, er zijn geen
aankondigingen, agenda’s of andere content die een actualiteitswaarde heeft. Verder is het
archief opgenomen van alle verschenen nieuwsbrieven.
De nieuwe site is te vinden op www.hogedennen.nl en het nieuwe mailadres is
info@hogedennen.nl

Opmerkingen, reacties of commentaar kan je sturen naar het nieuwe mailadres:
info@hogedennen.nl

September activiteiten in de wijk
Woensdag 25 september
Kom een heerlijke maaltijd eten bij het Wijkinloophuis Kerckebosch
Tijd: 18.00 uur
Locatie: Wijkinloophuis Kerckebosch
Kosten: € 4
Aanmelden: marieke@buurtvrij.nl (voor 23 september)
Vrijdagmiddag 27 september
ASZ Vrijdagmiddagborrel
Een gezellige middagborrel met hapjes georganiseerd door de Algemene Seniorenvereniging
Zeist.
Toegankelijk voor leden en niet-leden.
Tijd: 16.00-18.00 uur.
Locatie: Het Binnenbos.
Kosten: Consumpties zijn voor eigen rekening

Kijk hier wat er te doen is in het Binnenbos.

De link in de koptekst van dit artikel verwijst naar de nieuwe site van het Binnenbos.
voluit is dat: www.ontmoetingscentrumbinnenbos.nl/

Website

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u info@hogedennen.nl toe aan uw adresboek.

