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Aan de leden van de Historische Vereniging Hoogezand – Sappemeer e. o. :
Zeer geachte dames en heren,

Namens het Bestuur van onze Historische Vereniging en de Redactie van ons
blad “Pluustergoud” wens ik u allen :

PRETTIGE FEESTDAGEN
en
een VOORSPOEDIG, VREDIG en GEZOND 2012 !

Ook in het nieuwe jaar 2012 kunt u weer één en ander verwachten op het
gebied van de lokale en regionale historie !
Om alvast te noteren :
Op donderdag 15 maart 2012 is er onze algemene Ledenvergadering met
wederom een interessante voordracht en op zaterdag 19 mei 2012 gaan we met
de bus terug in de tijd richting de drieëntwintigste mei van het jaar 1568. Op
donderdag 01 november 2012 verwelkomen we voor de derde keer Prof. Dick
de Boer, die zal spreken over “De Hollandsche Loterij”.
Allereerst echter wordt u van harte uitgenodigd voor onze inmiddels
traditionele

NIJJOARSVEZIEDE
Wanneer : Zondag 22 januari 2012
Waar :
Dansschool Van der Vlag, Kerkstraat 267 (ingang Haydnlaan!) te
Hoogezand, het voormalige Armenhuis.
Tijd :
ontvangst vanaf 16.00; einde 19.00 uur.
Een bijeenkomst in feestelijke sfeer met muzikale omlijsting van Chris Kleine,
de fotocaroussel en een voordracht door Annemiek Bos over het Klooster
Yesse……………………… en ..............:
een warm- en koud- en ……toetjesbuffet ……..
de kosten voor deze gezellige middag bedragen € 24,50 p.p.
(2 keer koffie met Nieuwjaarsgebak en 1 consumptie zijn voor onze rekening).
Opgave uitsluitend via onderstaande antwoordstrook of via email ( histverhosap@gmail.com ).
Betaling geschiedt vooraf op 1 van onze bankrekeningen (zie brievenhoofd).
Na opgave en betaling vóór zondag 08 januari 2011 bent u deelnemer van onze Nijjoarsveziede.
Tot ziens op de tweeëntwintigste januari 2012 in Dansschool Van der Vlag!

Namens het bestuur,
Wim A.H. Rozema, secretaris.

www.historischevereniginghoogezand-sappemeer.nl
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___________________________________________________________________________
ANTWOORDSTROOK :
Ondergetekende :…………………………………………
Adres : ……………………………………………………
geeft zich hierbij op voor de Nijjoarsveziede op zondag 22 januari 2012 .
De betaling is inmiddels overgemaakt op 1 van de bankrekeningen.
Handtekening : ………………………………..

Dit strookje vóór 08 januari 2012 afgeven of in een gefrankeerde enveloppe opsturen
aan :
de secretaris HVHS, Noordersingel 24, 9601 CJ Hoogezand.

