
                       

                         
                                 UITNODIGING 

          NIEUWJAARSBIJEENKOMST WIJKVERENIGING 

                                ’t ACHTEROM 

Op zondag 8 januari 2017 van 15.30  tot 17.30 uur zal in het 
wijkcentrum ’t Achterom wederom de  nieuwjaarsbijeen- 
komst worden gehouden.  

De leden, wijkbewoners, de Vrienden van ’t Achterom  en 
iedereen die de wijkvereniging een warm hart toedraagt 
worden uitgenodigd een toast uit te brengen op het jaar 
2017. 

U bent van harte welkom en het bestuur hoopt velen van u 
te mogen begroeten. 

Wij wensen u een fijne kerst en een voorspoedig 2017. 

Bestuur wijkvereniging ’t Achterom. 
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iedereen die de wijkvereniging een warm hart toedraagt 
worden uitgenodigd een toast uit te brengen op het jaar 
2017. 

U bent van harte welkom en het bestuur hoopt velen van u 
te mogen begroeten. 

Wij wensen u een fijne kerst en een voorspoedig 2017. 

Bestuur wijkvereniging ’t Achterom. 
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                                UITNODIGING 

          NIEUWJAARSBIJEENKOMST WIJKVERENIGING 

                                ’t ACHTEROM 

Op zondag 10 januari 2016 van 15.30 tot 17.30 uur zal in  
het wijkcentrum ’t Achterom wederom de nieuwjaars- 
bijeenkomst worden gehouden.  

De leden, wijkbewoners, de Vrienden van ’t Achterom en 
iedereen die de wijkvereniging een warm hart toedraagt 
worden uitgenodigd een toast uit te brengen op het jaar 
2016. 

U bent van harte welkom en het bestuur hoopt velen van u 
te mogen begroeten. 

Wij wensen u een fijne kerst en een voorspoedig 2016. 

Bestuur wijkvereniging ‘t Achterom. 
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het wijkcentrum ’t Achterom wederom de nieuwjaars- 
bijeenkomst worden gehouden.  

De leden, wijkbewoners, de Vrienden van ’t Achterom en 
iedereen die de wijkvereniging een warm hart toedraagt 
worden uitgenodigd een toast uit te brengen op het jaar 
2016. 

U bent van harte welkom en het bestuur hoopt velen van u 
te mogen begroeten. 

Wij wensen u een fijne kerst en een voorspoedig 2016. 

Bestuur wijkvereniging ‘t Achterom. 
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De leden, wijkbewoners, de Vrienden van ’t Achterom  en 
iedereen die de wijkvereniging een warm hart toedraagt 
worden uitgenodigd een toast uit te brengen op het jaar 
2017. 

U bent van harte welkom en het bestuur hoopt velen van u 
te mogen begroeten. 

Wij wensen u een fijne kerst en een voorspoedig 2017. 

Bestuur wijkvereniging ’t Achterom. 
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iedereen die de wijkvereniging een warm hart toedraagt 
worden uitgenodigd een toast uit te brengen op het jaar 
2017. 

U bent van harte welkom en het bestuur hoopt velen van u 
te mogen begroeten. 

Wij wensen u een fijne kerst en een voorspoedig 2017. 

Bestuur wijkvereniging ’t Achterom. 

                                                                           

                       

                         
                                 UITNODIGING 

          NIEUWJAARSBIJEENKOMST WIJKVERENIGING 

                                ’t ACHTEROM 

Op zondag 8 januari 2017 van 15.30  tot 17.30 uur zal in het 
wijkcentrum ’t Achterom wederom de  nieuwjaarsbijeen- 
komst worden gehouden.  
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worden uitgenodigd een toast uit te brengen op het jaar 
2017. 

U bent van harte welkom en het bestuur hoopt velen van u 
te mogen begroeten. 

Wij wensen u een fijne kerst en een voorspoedig 2017. 

Bestuur wijkvereniging ’t Achterom. 

                                                                           


