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UITNODIGING

voor de opening van het seizoen 2020-2021
van de PVGE Son en Breugel e.o.
op zondag 20 september 2020 van 13.30 – 16.30 uur
in de foyer en theaterzaal van Het Vestzaktheater Son
Voor de opening van het seizoen 2020-2021 voor de leden van de PVGE Son en Breugel e.o.
is gekozen voor een inloopmiddag in Het Vestzaktheater. Iedereen kan dan binnenkomen en
vertrekken wanneer men wil.
Tijdens de middag wordt informatie gegeven over de PVGE-activiteiten van het komende jaar.
Ook wordt de film over de PVGE-clubs vertoond.
Er zijn twee optredens van “Spanish Blues”, bestaande uit gitarist/vocalist Eric van
Donkersgoed en violiste/vocaliste Sabine Vieregge. Zij brengen meeslepende, zuidelijke
Spaanse en Zuid-Amerikaanse muziek.
Op het terrein vóór Het Vestzaktheater staat de foodtruck “Spierbal On Tour” waar u de hele
middag, zo vaak u wilt frites met saus en snacks kunt bestellen en op het buitenterras opeten.
De kosten voor deelname aan deze middag zijn € 7,50 per deelnemend PVGE-lid. Daarvoor
krijgt u koffie of thee bij binnenkomst en 2 consumptiemunten voor de volgende drankjes.
U kunt zich aanmelden door vóór vrijdag 28 augustus a.s. – bij voorkeur – een e-mail te sturen
naar e-mailadres: evenementen@pvge-sonenbreugel.nl met vermelding van “opening
seizoen” en de namen en telefoonnummers van de deelnemende PVGE-leden.
Tevens € 7,50 p.p. over te maken op rekeningnummer NL52RABO 0148259642 t.n.v. PVGE
afd. Son onder vermelding van “opening seizoen”.
De aanmelding is pas definitief als het geld op de rekening van de PVGE staat. Omdat de
capaciteit van Het Vestzaktheater beperkt is, zijn wij genoodzaakt een maximaal aantal
inschrijvingen aan te houden. Dat houdt in dat wie het eerst komt, het eerst maalt, waarbij de
volgorde van de bankoverschrijving wordt aangehouden.
Indien u geen e-mail heeft dan kunt u zich telefonisch aanmelden bij:
Gerry Henselmans 06 – 23909405 of
Henny Vredeveld
0499 – 471665 of
Piet de Weerdt
0499 – 475118
Ook dan vragen wij u het geld per bank over te maken.

Wij doen er alles aan om dit evenement in een Corona-veilige omgeving te laten plaatsvinden en wij
vertrouwen erop dat u zich ook aan de geldende richtlijnen houdt.
Een van de voorgeschreven regels is dat u zich vooraf bij ons aanmeldt en dat u de namen en
telefoonnummers van alle personen die u aanmeldt aan ons doorgeeft.
Zowel binnen als buiten is een zitplaats verplicht en wordt de1½ meter afstand aangehouden.
Mocht de middag vanwege overheidsvoorschriften niet door kunnen gaan, dan ontvangt u van ons
daarover bericht.

