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Jaarvergadering 17 maart 2016
Op donderdag 17 maart 2016
houden wij onze jaarvergadering in de ontmoetingsruimte
van het gereformeerde Verenigingsgebouw aan de Hoogstraat 136.
De uitnodiging treft u bijgaand
aan.
Na het officiële gedeelte zullen
we afscheid nemen van het
project van 2015 en volgt een
inleiding van ons nieuwe project.
Ter afsluiting van ons jubileumjaar zal Gerda Hoogendijk, de verhalenvertelster uit Haastrecht, een of twee verhalen laten horen
Herinnering Contributie
Bij de eerste nieuwsbrief van 2016 stuurden wij de contributie nota mee.
Nog niet alle leden hebben de contributie voor 2016 van € 8,-- betaald.
Mogelijk aan uw aandacht ontsnapt?
Graag overmaken op bankrekening nr.
NL27Rabo0118 5460 82 t.n.v. Vereniging Levenskans voor Allen onder vermelding van uw
lidnummer.
Uitloting certificaten.
Ook dit jaar zijn er weer certificaten uitgeloot van
mensen die renteloos een bedrag ter beschikking hebben gesteld voor de aankoop van onze
winkel. De 11 certificaathouders hebben hiervan
reeds bericht gekregen en zullen hun uitgeleende bedrag teruggestort krijgen.
Jubileumactie.
Het jubileumjaar loopt tot en met 19 maart 2016.
De laatste kortingsactie stopt dan ook op die datum, maar u krijgt wel 10% korting op alle artikelen van de kunstnijverheid. Kom dus nog snel
naar de Wereldwinkel.

bankrekening nr. NL27 RABO 0118 5460 82 t.n.v. Levenskans voor Allen.
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Wereldmuziek.
Afrikaanse avond georganiseerd door Cultureel Centrum Concordia, Haastrechtse Kring en
de Wereldwinkel.

Baoema brengt Afrikaanse muziek met twee gitaren,
basgitaar en meerstemmige vocalen. Swingend en
sprankelend. Muziek om naar te luisteren en om op
te dansen.
Baoema bestaat uit:
Basile Maneka Lukadi- zang/gitaar
Moussé Pathé – Percussie (sabar en djembé)
Marcello Roosenstein- gitaar
Oeds Bouwsma- basgitaar /zang
Dramana Diarra- drums/ zang/ ngoni
Het optreden van Baoema begint zaterdag 23 april om 20.15 uur. De deuren van Theater
Concordia zijn vanaf 19.30 uur geopend. U heeft dan even tijd om langs de stand van de
Wereldwinkel te lopen. In Concordia zullen de drankjes (koffie, thee en wijn) zo mogelijk uit
de “Derde Wereldlanden” komen.
Na afloop geeft leadzanger Basile Maneka een gratis djembéworkshop in Grand Café Concordia. Wereldwinkel Haastrecht is aanwezig met Afrikaanse producten.
Daar de Wereldwinkel medeorganisator is, willen wij al onze leden een korting geven op
de toegangsprijs van €2,50. U betaalt dus niet € 15,00, maar slechts € 12,50. U moet dan
wel uw kaarten (2 per lidmaatschap) bestellen via ons e-mailadres
info@wereldwinkelhaastrecht.nl of per telefoon 0182-509145 en wel voor 9 april 2016.
Nadat u het verschuldigde bedrag heeft overgemaakt ten gunste van bankrekening nr.
NL27Rabo0118 5460 82 t.n.v. Vereniging Levenskans voor Allen onder vermelding van
“Wereldmuziek” ontvangt u na 9 april uw kaartje(s) per mail of in de brievenbus.

Onze plaatselijke sponsors

