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AANKONDIGING
Vrienden, maak u op voor een reisje naar Vries. En wel op 11 maart
aanstaande. Met de groep brengen we een bezoek aan Kringloopwinkel
Vries, waar ze van oud spul, nieuw spul maken. Als afsluiter heffen we het
glas bij ’t Hof van Zuidlaren. Een uitje om niet te vergeten en waarbij je
jezelf afvraagt; waarom zijn we er niet eerder aan begonnen!

KRINGLOOPWINKEL VRIES
We zullen beginnen bij Kringloopwinkel Vries, onder leiding van club-lid Nico
Heikamp. Na een natte bak, wellicht uit het servies dat u herkent, zal Nico het één en
ander vertellen over het reilen en zeilen binnen de organisatie. Geen stoffig verhaal,
maar een winkel vol met prima spul en ondernemende vrijwilligers. Hoe maakt men
daar van ouderwets, nieuwerwets? Op 11 maart komen we er achter. 

https://mailchi.mp/b2b5c33da895/aankondiging-kringloop-vries-11-maart?e=%5BUNIQID%5D


't HOF VAN ZUIDLAREN
Vervolgens schuift het collectief aan tafel bij ’t Hof van Zuidlaren. Voorheen was de
brasserie beter bekend als het Sprookjeshof. Tegenwoordig zijn de sprookjes
verdwenen maar wordt er getoverd in de keuken. We laten ons dus verrassen! 

Aansluitend zal er onder de bezielende leiding van onze voorzitter E. Ziengs een
veiling worden gehouden, waarbij de opbrengst voor de campagne van de
Statenverkiezingen is.

AANMELDEN
Resumé: blokkeer 11 maart in je agenda en meld je aan via
secretariaat@club-van-100.nl

JAAROVERZICHT:
Om alvast te noteren!

Maandag 11 maart
Bezoek Kringloopwinkel Vries
Eten: ‘t Hof van Zuidlaren + veiling verkiezingen

Maandag 20 mei
Bezoek Sparq Essembly - Coevoerden
 
Maandag 1 juli
Zwien aan ‘t spit
 
Donderdag 12  +  vrijdag 13 september
Buitenlandreis Munster - Duitsland
 
Maandag 28 oktober
Sligro Assen
 
Vrijdag 13 december
Escape from Veenhuizen
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