NIEUWSBRIEF MAART - APRIL 2017

Maart
Dinsdag 28/03
Woensdag 29/03

50+: hier is reeds voor ingeschreven. De deuren gaan open om 13u, aanvang om 13.30u.
Wandelen: vertrek om 19.30u aan ’t Molenslop. Vergeet je zaklamp en fluovestje niet.

April
Woensdag 05/04

Maandag 10/04
Dinsdag 18/04
Woensdag 26/04

Bloemschikken: we maken een lente-paasstuk. Hier zijn reeds dames voor ingeschreven, maar
er zijn nog plaatsen vrij. Aanvang: 19.30u. Bijdrage: € 5,00. Voor meer info, vraag een kopie bij
je wijkverantwoordelijke of via mayvangils@hotmail.com.
Wandelen: vertrek om 19.30u aan de voorkant van de Brouwerij. Vergeet je zaklamp en
fluovestje niet.
Fietsuitstap: zie nieuwsbrief februari – maart 2017. Vertrek met de fiets om 9u aan het
parochiecentrum. Adres: Romberama Leiweg 20 2990 Loenhout.
Ledenvergadering: deuren open om 19u, aanvang om 19.30u. Bijdrage: € 8,00.
Rumolda Lauwerysen uit Merksplas, brengt ons een getuigenis van haar medicatieverslaving.

Juli
Dinsdag 4/07

Daguitstap naar Nederland: we gaan naar De Fantasietuin ‘t Loo in Oldebroek en naar De tuinen
van Dr. A. Vogel. Nadien nog wat vrije tijd in het vestigingsstadje “Elburg”. Koffie in de
voormiddag, lunch en avondmaaltijd zijn in de prijs van ongeveer € 60 (afhankelijk van het
aantal deelnemers) inbegrepen. Wie meegaat betaalt nu een voorschot van € 20 aan de
wijkverantwoordelijke zodat we de juiste prijs kunnen meedelen op de volgende nieuwsbrief.
Waarschijnlijk vertrekken we rond 7.45u en zijn we rond 21u terug thuis maar de juiste uren van
vertrek en terug naar huis vindt je op de volgende nieuwsbrief.

Ter info


Iedere donderdagavond breicafé in ’t Molenslop. Iedereen welkom vanaf 19.00u.



Vanaf 30 maart in het breicafé workshop kaarthouder haken (om de kaarten beter te kunnen vasthouden, zoals
op de foto hieronder). Wie niet kan haken, geen probleem. Er zijn mensen aanwezig die het je willen leren.
Meebrengen: restjes of een bol wol – haaknaald – 2 cd’tjes (slechte die je niet meer gebruikt) – 2 grote
knopen.

Je wijkverantwoordelijke 0

