
PS: bijgevoegd treft u een tweetal A3-flyers aan die u, als u dit wilt, op kunt hangen in uw ac-
commodatie(s) om de activiteiten ondei de aandacht te brengen.

Voor alle activiteiten is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar dus meldt u snel aan! U
kunt zich aanmelden bij het Diekhuus, telefonisch (0187) 48 24 00 of via de e-mail
Ecegtie@hetdiekhuus.nl Heeft u vragen? Ook dan kunt u contact opnemen met het Diek-
huus.

Met vriendelijke groet,
Gemeente Middelbtarnis
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Wethouder
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Ons Kenmerk:

Behandeld door:

Telefoonnummer:

Uw kenmerk:

Uw brief van:

Bijlagen:

Ondenverp:

Middelharnis,

Verzonden:

Bezoekadres

Kon. Julianaweg 45

3241 XB

Middelhamis

Postadres

Postbus 1

3240 AA

Middelhamis

lnternetadres

Website

www,middelharnis.nl

E-mail

info@middelharnis.nl

Telefoon/Telefax

tel,: (0187) 475555

fax: (0187) 475547

Bankrelaties

IBAN

NLS9BNGH

28.50.05.510

BNGHNL2G

z -11-4544 I 7563
T. Cullen

0187- 475571
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Uitnodiging vrijwilligers diverse
activiteiten november 201 1
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MiddelharnÍs

Korfbalvereniging Good Luck
Postbus 341
3240 AH MIDDELHARNIS

I 0 oktober 201 1

Beste Vrijwilliger,

201 1 is het Europees jaar van het vrijwilligerswerk. ln Nederlan d zijn zo'n vijf miljoen vrijwilli-
gers actief . Zij zellen zich in voor anderen en zijn van onschatbare waarde voor de samenle-
ving. Veel gemeenten en vrijwilligersorganisaties organiseren extra activiteiten in het Euro-
pees jaar. Ook de gemeente Middelharnis wil, u en alle andere vrijwilligers, laten zien hóe
belangrijk u bent. We nodigen u daarom van harte uit voor vier activiteiten, gewoon omdat
we dankbaat zijn voor uw betrokkenheid in de gemeente als vrijwilliger!

Klassiek Goncert
Op donderdagavond 3 novembet 20ll verwelkomen we u graag op een klassiek concert in
het Diekhuus. Piet Westhoeve (piano) en Lisette van den Broek (fluit) spelen muziek van
Chopin, Mozart en Schubert. Beide zijn docent van de Muziekschooí Goeree-Overflakkee.
Het concert begint om 20.00 uur en is omstreeks 21.30 uur afgelopen.

Schilderworkshop
Jan Roedoe geeft op donderdagmiddag 10 novemb er 2011 een schilderworkshop in het
Trefpunt in stad aan't Haringvliet. De workshop is van 14.00 - 16.00 uur.

BlNGOmiddag
ln Ons Dorpshuis in Nieuwe-Tonge vindt op woensdagmiddag 16 november 2011 een bingo
plaats. Er zijn leuke prijzen te winnen. U bent vanaf 14.00 uur van harte welkom in Ons
Dorpshuis, de bingo begint 14.30 uur en zal rond 16.00 uur afgelopen zijn.

Theatervoorstelling
'Duo van Ïoen' zo heet de theatervoorstelling waarvoor u bent uitgenodigd op donderd ag 24
november 2011 in Wijkgroep de Zwaluw in Sommelsdijk. Duo van Toen neemt u mee op een
muzikale 'memory lane'. Van nummers als'Het Dorp'tot'We'll meet again', met hier en daar
een humoristisch knipoogje. De voostelling begint om 20.00 uur.

Pagina 1 van 2


