
N  I  E  U  W  S  B  R  I  E  F    augustus 2017 

Beste donateur of belangstellende, 

 

Dit is de 2e nieuwsbrief in ons lustrumjaar 

We kunnen terugkijken op een geslaagd en drukbezocht lustrumconcert. 

Op onze facebookpagina vindt u een fotoverslag. 

Mocht u het concert gemist hebben, dan kunt u ons binnenkort weer zien 

optreden bij verschillende gelegenheden.  

Ook nodigen we u uit om deel te nemen aan een gezellige 

FIETSPUZZELTOCHT voor het hele gezin op zondag 24 september. 

 

De WAMV zorgt op 15 september voor de muzikale omlijsting van de 

HERDENKING bij het Airborne-monument op het Nassauplein.  

Sinds vorig jaar is er op initiatief van wijkbewoners weer aandacht voor 

het monument. We hopen dat dit weer een traditie gaat worden. 

Op onze website www.wamv.nl staat linksboven het logo van 

SPONSORKLIKS. Door via deze link online te bestellen bij winkels als 

Hema, Blokker, bol.com en vliegtickets.nl ontvangt de WAMV een klein 

bedrag, terwijl het u niets extra’s kost!  

Denkt u aan ons bij een online-bestelling? 

A G E N D A  
 

VRIJDAG 15 september AIRBORNE HERDENKING NASSAUPLEIN  

15.00 uur  i.s.m. Montessoricollege met muziek door de WAMV.  

Voorafgaand wijkexcursie over de Slag om Arnhem. Start om 13.30 uur 

bij ’t Kluphuis van de WAMV. Opgeven airbornelombok@gmail.com 

ZONDAG 17 september WIJKFEEST  
12.00-12.45 uur De WAMV opent het wijkfeest met feestelijke muziek 

door de fanfare en onze slagwerkers. Toby Houben zingt Ed Sheeran. 
 

ZONDAG 24 september FIETSPUZZELTOCHT van de WAMV 
13.00 start bij ’t KLuphuis van de WAMV. 25 km. Deelname €2,50. 

De fietstocht is voor het hele gezin! Opgeven graag via info@wamv.nl 
 

ZATERDAG 18 november NAJAARSCONCERT 
U ontvangt hiervoor een aparte uitnodiging. 

 

ZATERDAG 25 november 11.00 uur INTOCHT Sinterklaas 
 

MAANDAG 18 december 19.30 uur KERST op het NASSAUPLEIN 
 

Graag tot ziens, het bestuur van de WAMV 
 

De volgende nieuwsbrief verschijnt in februari 2018 
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