CULTURELE VERENIGING ZUIDLAREN
Secr.: mevr. G. Klok - Hendriks
De Wolden 61, 9468 CB Annen
Tel. 0592 421296
E-mail: info@cvzzuidlaren.nl / website: www.cvzzuidlaren.nl
Aan de leden,
Wij zijn als bestuur al weer druk doende met de programmering voor het seizoen 2019 /
2020. Mocht u als lid een suggestie hebben, dan kunt u dit altijd doorgeven aan één van
onze bestuursleden of mailen naar info@cvzzuidlaren.nl.
In deze Nieuwsbrief vindt u de activiteiten voor de maand maart. Dit zijn tevens de laatste
programmaonderdelen van het seizoen 2018 / 2019.
Natuurlijk krijgt u in mei nog de mogelijkheid om weer via de Culturele Vereniging Zuidlaren
kaarten te bestellen voor het Geert Teistheater in Stadskanaal. Zodra het programma
hiervoor bekend is zullen wij dit kenbaar maken.

Donderdag 14 maart 2019 → Lezing door Harma Boer
Brinkhotel, aanvang 20.00 uur
Entree voor leden € 3,50 en niet leden € 5,00 (incl. 1 kop koffie)
Kaarten in de voorverkoop vanaf heden bij de CIGO
Onze bekende weervrouw Harma Boer, dagelijks te horen en te zien
bij RTV Noord zal deze avond vertellen over het weer, iets wat ons
allen dagelijks bezighoudt en waarover iedereen wel een mening heeft. Verder zal
ter sprake komen, hoe en waarom ze weervrouw is geworden en haar werk bij RTV Noord.
Wist u dat ze een eigen weerhut heeft? Een avond met boeiende informatie, die u zeker
niet mag missen.

Zondag 31 maart 2019 → Tussen Kunst en Kitsch
Brinkhotel, aanvang 15.00 uur
Entree € 2,50 (inclusief 1 kop koffie / thee)
De heer Henk Sprik uit Smilde zal deze middag op veler verzoek
nogmaals komen, om uw oude, antieke voorwerpen te
beoordelen. Kom dus langs met uw voorwerpen, waarvan u altijd
al had willen weten wat het precies is en wat de waarde ervan is.
Ook als u niets meeneemt, is het leuk om het verhaal achter de
voorwerpen aan te horen.
Wij wijzen u erop, dat u maximaal twee voorwerpen per persoon mag inbrengen.

