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UITNODIGING !
VOOR
ONZE BIJEENKOMST
OP
VRIJDAG 26 OKT.
Clubgenoten, aspirant leden en andere belangstellenden,
Vrijdagavond 26 okt. a.s. treffen we elkaar om 19.30u.weer in ons clublokaal Rocca in Gulpen.
Het onderwerp is : EIGEN INBRENG.
Dus : je hebt de garantie dat het een boeiende, interessante, maar zeker ook leerzame
avond wordt.
Immers iedereen kan zijn vragen over de hobby op tafel leggen!
En dat is meer dan de moeite waard. Onze vorige bijeenkomst op 28 sept. jl. heeft dat
bewezen. Maar liefst14 clubgenoten waren aanwezig. Het was een avond waarbij onze hobby
(oftewel mijn aquarium) in de praktijk centraal stond.
Nou en dan weet je het wel. De tips en vragen en problemen rollen bij bosjes over de tafel.
En elke ervaring telt.
Daarom : zorg dat je 26 okt. ook (weer) van de partij bent.
Breng een stick mee met een aantal foto’s van je aquarium. Dan kun je nog beter laten
zien en uitleggen waar het bij jouw aquarium op dit moment om gaat. Is alles oké met
jouw aquarium? Dan zijn foto’s zeker welkom. Dan genieten we samen met jou mee!
Jij bent 26 okt. toch zeker ook van de partij!
Niet alleen het bestuur rekent op jou, maar ook je clubgenoten! !
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Laatste kans: voor iedereen
Er is nog gelegenheid om zaterdag 20 oktober je kunsten te laten zien op de bowlingbaan in
Walem.
We beginnen om 20.00 u tot 21.00 u.

Wel willen wij weten wie er komt, dus graag even een mailtje naar
bootzj@hotmail.com met het aantal deelnemers. Voor 17 oktober.
Adres party&bowling centrum Schin op Geul
Walem 7
6342 PA Walem
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Terugblik
bijeenkomst Terra
Collinaria op :

28-9-2018

Onderwerp : eigen
inbreng

aanw. :
14
formulie
r : 13

Spreker : n.v.t.
Het bestuur stelt het op
prijs van jou te
vernemen,
hoe je over deze
bijeenkomst denkt. Kruis
jouw mening aan.

over
mati slech bodi
g
t
g

goed
1 Onderwerp

12

2 Inhoud

13

3 Spreker

n.v.t.

Verstaanbaarheid
4 spreker

n.v.t.

5 Uitleg door spreker

n.v.t.

6 Kwaliteit presentatie

11

7 Het nut voor mij

13

Aankondiging door
8 vereniging

13

Lokaal van
9 bijeenkomst

13
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1

opmerkin
g

Was leuk
nog eens
hier
te zijn
geweest.

Nog andere
10 opmerkingen

Algemeen :
Noteer hier jouw
ideeën voor volgend
jaarprogramma

T.z.t. nog
een
bezoek
aan huis
om
aquarium
te
bespreke
n
(nov. of
dec.)

Stel hier jouw
eventuele vragen.
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