Vereniging Plaatselijk Belang De Hoeve
Jokweg 65
8394 VN De Hoeve
tel.: 0561 431809
Mob.: 06 19803975

Beste Oud Hoevenaar en oudere Hoevenaar,
In overleg met de commissie Dorpsfeest hee het bestuur van de Vereniging Plaatselijk Belang
besloten de aangekondigde reünie te organiseren op één van de dagen van het dorpsfeest. Deze
dag wordt gehouden op zondag 26 juni.
Wanneer u wilt deelnemen wordt u die dag rond 10:00 uur in dorpshuis ‘t Hokkien verwacht voor
een kopje koﬃe/thee met gebak. Daarna kunt U desgewenst ook naar de fees ent waar wordt
gezorgd voor muziek en zang van koorleden van “Het Koor Van De Hoeve”en waar u de huidige
Hoevenaren kan ontmoeten.
Na samen de ruimte te hebben gekregen om wat bij te praten is er om 13:00 uur de
gelegenheid om deel te nemen aan een gezamenlijke lunch in de feesƩent. De kosten voor
deelname aan de lunch zijn € 12,50
Interesse in deelname aan de reünie? Graag melden vóór vrijdag 10 juni via
info@leduccinjee of 06 1980 39 75
Wanneer u óók geïnteresseerd ben in de lunch ( à € 12,50 p.p.) geef dit dan extra aan.
Na de lunch, van 14:30 tot 16:00 uur krijgt u de gelegenheid om de school (nu OBS De Klaeter) te
bezoeken.
-------Verder hebben we nog een verzoek. Door een computercrash is Plaatselijk Belang een aantal
digitale oude foto’s kwijtgeraakt.
Zou u uw oude foto’s van De Hoeve en Hoevenaren mee willen nemen? Dan maken we er daar en
dan een kopie van voor ons archief en kunt u de foto’s gewoon weer mee naar huis nemen.
We zien er naar uit u op 26 juni te zien zo dat we er een gezellige dag van kunnen maken.

En vertel het verder!….

Hartelijke groet,
Namens het bestuur van
Plaatselijk Belang, Hen Le Duc
(secr.)

