
 
 

                                Houthem,  27-1-2019 

Beste leden en senioren, 
 
De seniorenvereniging St. Gerlachus organiseert 2 activiteiten in februari waar wij u van 
harte uitnodigen om hier aan deel te nemen. Ook niet leden zijn van harte welkom. 

 
Woensdag 6 februari 2019 

14.00u 

FILMMIDDAG 
Deze filmmiddag wordt gehouden in het gemeenschapshuis De Holle Eik te Houthem. Wij 

hebben Frans van Loo benaderd om een mooie selectie van zijn 
natuurfilms te laten zien. Zoals bekend maakt hij prachtige films 
van het Limburgs Land en beloofd wederom een mooie middag 
te worden met beelden die wij misschien wel kennen of 
herkennen. Voor deelname aan deze filmmiddag zijn géén 
kosten verbonden. Wel zijn consumpties voor eigen rekening. 

  

Woensdag  20 februari 2019 
14.00u 

KIENMIDDAG 
Na een succesvolle “najaars” kienmiddag  - waar mooie prijzen te winnen waren - zal deze 
middag in de sfeer van carnaval staan. Het kienen wordt gehouden in het gemeenschapshuis 

De Holle Eik te Houthem. Wederom kunt u vele mooie prijzen 
winnen!! Zelfs zijn er drie hoofdprijzen t.w.v.  
€ 30,00  te winnen, gesponsord door Rob Felix Glas B.V. uit 
Maastricht. Dus nodigen wij 

iedereen van harte uit die een gokje willen wagen. De kaarten 
(een serie) kost € 5,-- . Hebt u geen fiches om op te leggen, 
dan krijgt u deze van ons te leen. Ook tijdens deze middag zijn 
consumpties voor eigen rekening. De zaal gaat open vanaf 13.30 uur. Om organisatorische 
redenen vragen wij u wel zich vóór 18 februari a.s. telefonisch of per mail aan te melden bij 
Jan Silverentand tel: 043-6040783 ( mail:  jansilverentand@gmail.com )of bij Ludie Thijssen 
tel: 06-45786830. ( mail l.thijssen@sebuma.nl ) of bij Mw. Brouns tel. 043-8553049. Indien u 
behoefte heeft aan vervoer, dit gelieve aan te geven bij de aanmelding. Hopende u te mogen 
ontmoeten zodat het weer een gezellige middag gaat worden. 

 
Met vriendelijke groet 

Het Bestuur van Seniorenvereniging St. Gerlachus 
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