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Beste lezer,

Ontmoetingsdag, 21 februari Roermond

Ontmoetingsdag

Stichting Vrienden voor het Leven en Eigen-Wijs in Zorg organiseren met
Brasserie & Restaurant De Pastorie een ontmoetingsdag. Het is een dag voor
iedereen met een licht verstandelijke beperking in de leeftijd van 18 jaar en
ouder die een ander op een veilige manier wil ontmoeten.

Wat?

Wat gaan we doen?

‣Om 10.30 uur aankomst bij de
Pastorie

‣Koffie/thee en Limburse vlaai
aanwezig

‣Een wandeling van een uur in
Roermond en/of een gezellig samen
zijn bij De Pastorie

‣Lunchen met broodjes, soep en
drinken

Kosten

De kosten voor koffie/thee met vlaai en de lunch zijn € 16,50. Iedereen rekent af
in De Pastorie. Neem je een begeleider/coach mee?

Hij of zij moet ook betalen.

Wanneer: Zondag 21 februari 2016

Waar: Grote Kerkstraat 29 in Roermond

www.pastorieroermond.nl

Tijd: 10.30 uur tot 15.30 uur

Aanmelden: Ben je geen lid van Vrienden voor het Leven? Dan kun je ook mee
naar de ontmoetingsdag. Laat jouw begeleider (omdat we dan zeker weten dat
je een verstandelijke beperking hebt) een mail sturen naar
info@vriendenvoorhetleven.nl . Je kunt ook op deze nieuwsbrief reageren.

Je bent van harte welkom!

http://www.pastorieroermond.nl/
http://vriendenvoorhetleven.nl


Nieuw betaalsysteem

Bij Vrienden voor het Leven kon altijd maar 1 iemand betalen en dat was jij zelf.
Nu is er iets nieuws! Je kunt nu ook een ander emailadres invullen voor de
betaling. We hebben gemerkt dat dit makkelijker en sneller is. Bijvoorbeeld jouw
bewindvoerder betaalt altijd voor jou. Nu kun je het emailadres van jouw
bewindvoerder invullen. Dan gaat de betaalmail rechtstreeks naar hem of haar.
Dan hoef jij de mail niet meer door te sturen en komt het allemaal goed.

Ook zul je nu onder de handtekening van de emails de afzender "team Vrienden
voor het Leven" zien staan, in plaats van Dilys Derksen en Aart Mateboer.

Vrouwenactie!

Alle vrouwen die voor 1 maart 2016 verlengen en de code 2016vrouw (achter
elkaar!) invullen, krijgen 2 maanden gratis extra! (maximaal 1 keer per persoon)

Met vriendelijke groet,

Namens het team Vrienden voor het Leven

Dilys Derksen

St. Vrienden voor het Leven

www.vriendenvoorhetleven.nl

www.facebook.com/vriendenvhl

twitter: @vriendenvhl

KvK nr.: 56347375

http://www.vriendenvoorhetleven.nl/
http://www.facebook.com/vriendenvhl
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