Beste donateurs van KoetActief,
Na de bekendmaking van de nieuwe naam en het kleurrijke logo op de nieuwjaarsreceptie
hebben we veel leuke, positieve reacties ontvangen.
Vanavond zijn we dankzij een supersnelle reactie op onze oproep op Facebook over de 200
donateurs heen gegaan! Geweldig, dank jullie wel.
We gaan een actief jaar tegemoet, waarin we proberen voor alle doelgroepen een passende
activiteit te organiseren.
De eerste muziekavond met een live band in De Meerkoet werd goed bezocht en heeft heel
wat nieuwe donateurs opgeleverd.
Ook tijdens het ouderwets gezellige en spannende Kindercarnaval heeft een aantal
donateurs zich aangemeld.
Facebook:
Heb je een facebook-account, klik dan op deze badge
en word vriend van
KoetActief.
Op deze pagina zullen we activiteiten aankondigen en verslagen en foto’s plaatsen.
Uiteraard vinden we het leuk als je ze bekijkt en zo af en toe eens reageert.
Onze Facebook pagina “Je bent Lisserbroeker als….” is in korte tijd een groot succes en telt al
ruim 100 leden.
Geen Facebook-account? Berichten en foto’s van activiteiten verschijnen regelmatig ook op
de website van De Meerkoet.
KoetActief pasjes:
Ondertussen zijn de KoetActief pasjes gereed, die zullen één dezer dagen in de bus vallen.
Kom je naar één van onze activiteiten, neem het pasje dan mee.
Op vertoon ervan is bij een aantal activiteiten de toegang gratis.
Komende activiteiten:
23 februari as. speelt in De Meerkoet de Live Coverband K-beng.
Donateurs van KoetActief hebben gratis toegang.
26 februari as. biedt KoetActief de 55+ ers in Lisserbroek een overheerlijke
boerenkoolmaaltijd aan.
Aanvang van de maaltijd is 17.00 uur, locatie Dorpshuis de Meerkoet.
Voor informatie en aanmelding: Ineke Croese (0252- 418442) of Cok van Beek van de
Meerkoet (0252-413457).
Nieuwe activiteiten:

Heb je ideeën of wensen voor nieuwe activiteiten, schroom dan alstublieft niet om het ons
te laten weten.
We staan overal open voor en indien mogelijk zullen we aan de gang gaan met je suggestie.

Het team KoetActief
Voortaan geen nieuws per email meer ontvangen? Klik dan hier om af te melden.

