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Beste Welsh liefhebbers,

Februari 2022, Newsletter 2

Wij willen jullie graag uitnodigen voor een avondje heel wat anders.
Met de huidige regelgeving is het wellicht mogelijk een sociale activiteit te plannen.
De WPCV nodigt jullie uit voor een avondje bowlen, gezellig met elkaar bijpraten en lekker eten.
Wij organiseren dit op zaterdag 19 februari a.s. vanaf 16.30 uur bij:
RCN Vakantiepark het Grote Bos, Brasserie bowling La Forêt,
Hydeparklaan 24,
3941 ZK Doorn.
De indeling van deze middag/avond is als volgt:
16.30 uur inloop,
16.45 uur uitreiking ereprijs WPCV show 2021, beschikbaar gesteld door stal Bondtcauter,
Aansluitend de presentatie van de WPCV Journal 2021.
Van 17.00 uur tot 19.00 uur zijn de bowlingbanen beschikbaar voor de liefhebbers,
Vanaf 19.00 uur staat er een stamppotbuffet op jullie te wachten,
Om 21.45 uur sluiten wij de avond af.
Als wij rekening moeten houden met speciale dieet eisen vernemen wij dat graag bij uw opgave.
Voor leden en hun partner is deze middag/avond gratis, introducés betalen een bijdrage van € 10,00 euro voor deze
middag/avond.
Opgeven het liefst digitaal dit kan t/m zondag 13 februari a.s. via mail ellen.paola@ziggo.nl.
Na de opgave ontvang je via de mail een bevestiging.
De leden die naar Doorn komen krijgen de nieuwe Journal mee naar huis. Alle overige leden krijgen de Journal per
post toegezonden.
Elk jaar ontvangen wij een fors aantal Journals retour die foutief geadresseerd waren. Dit is een kostenpost die wij
met elkaar kunnen voorkomen. Geef aan de ledenadministratie via mail ellen.paola@ziggo.nl uw adres mutaties
door om dit te voorkomen.
Wij hopen veel mensen te mogen ontmoeten tijdens deze avond.

Op deze avond gelden de meest actuele Corona richtlijnen. Ook kinderen vallen daar onder.
Bij binnenkomst zal er gecontroleerd worden op een geldig CTB, bij geen geldige QR code dient een negatieve
PCR uitslag van max. 48 uur oud getoond te worden.
Vriendelijke groet,
Bestuur WPCV.
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