SOCIETEIT ''JANSBERG'' VIERT
10-JARIG JUBILEUM
Het bestuur nodigt u van harte uit om dit jubileum met elkaar te vieren op

25 MEI 2013

OP

GOLFBAAN BLEIJENBEEK

14.00 uur ONTVANGST MET KOFFIE / THEE EN GEBAK
15.00 uur KEUZE UIT EEN VAN DE AKTIVITEITEN

17.00 uur

 Golfclinic voor beginners
 Creatieve workshop schilderen of werken in zachte steen
 Wandelen met IVN Gids over LANDGOED BLEIJENBEEK
Gelegenheid om uzelf op te frissen en/of om te kleden
(de kleedkamers van de Golfclub staan ter beschikking)

18.00 uur BORREL MET AANSLUITEND JUBILEUM BUFFET
De avond zal muzikaal worden opgeluisterd
Voor het programma tot 18.00 uur wordt een bijdrage in de kosten gevraagd
 voor de golfclinic van 2½ uur: € 34,00
 voor de creatieve workshop: € 20,00
 voor het wandelen met gids: € 2,50
Daarnaast wordt een bijdrage voor het avondprogramma van € 10,00 gevraagd
en zijn de drankjes voor eigen rekening.
U kunt uw keuze voor de middagaktiviteit doorgeven aan de jubileumcommissie
door een mail te sturen aan tecla_vdavoird@hotmail.com vóór 1 mei.
Uw inschrijving is definitief na betaling op rek.nr 10 60 59 866 t.n.v. Sociëteit
“Jansberg”
De golfbaan is gelegen op landgoed Bleijenbeek
Adres: Bleienbeek 14 Afferden (lb)

Het is bijna de maand mei. De maand waarin wij het tienjarig bestaan van onze
sociëteit vieren op de golfbaan Bleijenbeek.
Het programma kent u inmiddels, maar er zijn ook wel een paar vragen
gerezen. Het wandelen is duidelijk, maar de workshop en de golfclinic?

De workshop schilderen of werken in zachte steen wordt gegeven door
Willemijn Denissen.
Het is bijzonder dat wij haar hebben kunnen strikken voor deze workshop.
Ze is bekend, inspirerend en ook nog aardig. Jan Marijnissen heeft haar
genomineerd bij zijn tentoonstelling “Linkse hobby” in het Jan Cunen Museum
in Oss. De museumgroep heeft die tentoonstelling laatst bezocht.
De workshop is zo “ingericht”, dat iedereen met een kunstwerk naar huis kan.
Door het aantal deelnemers is er ook persoonlijk aandacht van Willemijn en zij
werkt met zowel beginners als mensen, die al iets kunnen.
Desgewenst is het ook mogelijk om de individuele schilderwerkstukjes te
combineren tot één groter geheel. Bovendien looft de jubileumcommissie een
prijsje uit voor het meest creatieve (let wel: niet het beste of mooiste) werkstuk.
U dient bij opgave uw voorkeur aan te geven voor het schilderen óf het werken
in zachte steen.

De golfclinic is vanzelfsprekend van een andere orde. Op Bleijenbeek is
daarvoor een apart gedeelte van de golfbaan ingericht, dat door zijn omvang
ook voor beginners behapbaar is. Er zijn voldoende instructeurs. Wanneer de
groep groter wordt, komen er meer. Behalve aan de Swing kan ook gewerkt
worden aan het Putten. Wanneer dat door de groep wordt gewaardeerd, kan
geëindigd worden met bijvoorbeeld een wedstrijdje putten (met prijsuitreiking
voor de winnaar bij de borrel).

De belangstelling voor het wandelen blijkt vrij groot. Doordat er niet meer IVN
gidsen op 25 mei beschikbaar zijn, kunnen nog maar enkele leden hieraan
deelnemen. Maar bedenk wel dat wandelen altijd nog kan !!!

