Spilnieuws maart 2022
1. 7 maart
2. 29 maart
3. 22 april

Jaarvergadering
Workshop “Gouwe Nelleke”
Busreis Breda

Oproep:
We zijn nog steeds dringend op zoek naar een nieuw bestuurslid.
Uit de nieuwsbrief van dec. 2021:
De Spil is nog dringend op zoek naar leden die het bestuur komen versterken. Je kunt je hiervoor
aanmelden per mail of bij een van de bestuursleden. Een bestuurslid is bij de jaarvergadering aftredend.
Mochten er geen nieuwe bestuursleden bijkomen dan zijn we genoodzaakt te stoppen. Met 3
bestuursleden is het onmogelijk om de vereniging draaiende te houden. En dat zou jammer zijn van zo’n
bloeiende vereniging! Met vragen kun je altijd terecht bij iemand van het bestuur.

1.

Jaarvergadering maandag 7 maart om 20:00 uur in de Kei.
Programma Jaarvergadering
1. Welkom door de voorzitter
2. Terugblik d.m.v. het jaarverslag
3. Kasverslag
4. Bestuursverkiezing
Astrid Lavrijsen is aftredend en niet herkiesbaar.
Marianne Tuerlings is aftredend en wel herkiesbaar.
Tot op heden heeft zich nog niemand aangemeld maar nu alles weer “open” mag hopen we op
begrip voor de ontstane situatie in het bestuur van onze vereniging en doen dus bij deze nogmaals
een dringende oproep.
Wil je je aanmelden dan kan dit tot aanvang van de vergadering bij een van de bestuursleden.
5.
6.
7.
8.

Rondvraag
Afscheid Astrid
Tafelspel
Loterij

2. Dinsdag 29 maart: Workshop Popart om 13:30 u. bij Gouwe Nelleke, Mispeleind 2, Lage Mierde
Tijdens deze workshops schildert u een portret in de stijl van Andy Warhol. Dit kan zijn van jezelf, een
familielid, vriend etc. Op de site van Gouwe Nelleke zie je voorbeelden met deze link bij: Portret popart
https://www.gouwenelleke.nl/workshops/volwassenen/
Vooraf wordt gevraagd een foto te mailen. Het portret wordt van tevoren in grote lijnen op doek
gezet. Door met contrast en 2, 3 of 4 felle kleuren te werken krijgt ieder werk een uniek opvallend
karakter. Het resultaat is verbluffend mooi en professioneel.
Wil je een portret op een doek dan kun je kiezen voor een klein doek (30x40) kosten: € 26,50
Voor twee portretten werk je op een groot doek (40x50) en zijn de kosten € 32,50
Voor beide doeken betaalt de De Spil € 5,00 dus de kosten voor de deelnemers zijn € 21,50 of € 27,50
De foto die je wilt schilderen graag vóór 20 maart mailen of opsturen/bezorgen bij “Gouwe Nelleke”
Jeanne de Graaf, Mispeleind 2, 5094 BB Lage Mierde e-mail: info@gouwenelleke.nl
Opgeven vóór 14 maart en ook aangeven als je wilt rijden. Aan de chauffeur 1 euro betalen.
Info: Marianne Tuerlings 0497-643142

3. Busreis naar Breda op vrijdag 22 april
Om alvast te noteren in je agenda.
We gaan al fietsend met een gids Breda verkennen. In de namiddag zijn we vrij om op eigen gelegenheid
in de stad te vertoeven. Meer info volgt in het volgende Spilnieuws.

Bankrekeningnr. van de Spil: NL93 RABO 0143 4019 20

Het bestuur:
Marianne Tuerlings
Astrid Lavrijsen
Mien de Pater
Rian Roijmans

0497-643142
06-13481834
06-15348089
06-51357389

e-mailadres De Spil: info@despilreusel.nl


opgeven via info@despilreusel.nl of strookje inleveren voor 14 maart bij Marianne Tuerlings, Gagelveld 2.
 Ja, ik geef me op voor de Workshop Popart op dinsdag 29 maart en betaal:
 voor een doek van 30 x 40 - € 21,50
 voor een doek van 30 x 50 - € 27,50
 Ja, ik geef me op om te rijden

Naam: ………………………………………………..…………….... Adres: ………………………………………………..……………....

