
                                                                                

 

 

         
        NIEUWSBRIEF WEEKENDTREF AUG-SEP 2022 
 

Beste allemaal, 

We hebben een paar mooie zomermaanden achter de rug, met een geslaagde barbecue om het zomerseizoen goed 
in te luiden. Dat was erg gezellig! Dank aan de koks, bbq-ers en vrijwilligers voor het geslaagde feest.  
Op zaterdag 27 augustus is het jaarlijkse uitje gepland! Verder komt de pedicure Voetenmarietje én stoelmasseur 
Lars in september weer langs. Vanaf het eerste weekend van september kun je je hiervoor opgeven.  
 
Het uitje gaat dit jaar naar de Orchideeënhoeve in Luttelgeest.  
Er zijn flamingo’s, veel soorten vlinders, kleine aapjes en grote meervallen, een jungle-route en prachtige 
lunchplekken! Aanmelden bij de bar of telefonisch. Kosten: 3,50 euro totaal inclusief lunch en koffie.  

Zaterdag 27 augustus 11 uur: verzamelen in de Driehoek ná aanmelding en betaling 
Vertrek: 11.15 uur vanaf MBO terrein Leusderweg 
Aankomst Orchideeënhoeve: rond 12.15 uur  
Retourtijd: rond 16.30 uur 
Meer info voor de deelnemers volgt een week voor vertrek. 
Jan van Dijk tourbus zónder toilet met chauffeur Jan    
https://www.orchideeenhoeve.nl/ 
Het is overdekt en geheel rookvrij.  
Alleen voor de ingang mag gerookt worden.  

Als alles goed gaat, gaan we in oktober verhuizen naar Huis Miereveld. We zijn druk bezig met het uitzoeken van de 
inrichting. De ruimte wordt in een mooie kleurstelling ingericht inclusief een nieuwe keuken.  
Het hele terrein wordt rookvrij, dus ook de gehele tuin én de plek voor het pand.  
Op zaterdag 20 augustus is er een presentatie over Huis Miereveld én het rookvrije  
terrein. Met daarbij ruimte voor vragen hierover en uitleg over de keuze voor een 
rookvrij buitenterrein. Op zaterdag 17 september kom ik nogmaals terug op de 
verhuizing. Je kunt me voor en na die tijd altijd even vragen in de Driehoek of bellen als je 
er meer over wilt weten.  

Dan wens ik jullie hele fijne zomermaanden en een mooie laatste periode in de Driehoek!  
Groet, 

 

Selma 


