NIEUWSBRIEF MEI 2017
April
Woensdag 26/04
Mei
Maandag 08/05
Dinsdag 09/05

Donderdag 18/05
Maandag 22/05
Maandag 29/05
Juni
Dinsdag 06/06

Donderdag 08/06

Dinsdag 13/06

Maandag 19/06
Dinsdag 27/06
Juli
Dinsdag 04/07

Foto, deeltje van de
fantasietuin.

Augustus
Donderdag 24/08



Ledenvergadering: deuren open om 19u, aanvang om 19.30u. Bijdrage: € 8,00.
Wie ingeschreven is verwachten we, wie niet ingeschreven is en toch nog wil komen
verwittig iemand van het bestuur of May Van Gils.
Wandelen: Vertrek aan Molenslop met auto om 19,00u om te gaan wandelen aan
‘De Roovertsche Leij’.
Samenkomst 50+: Deuren 13.00u, aanvang: 13.30u, bijdrage: 8.00€
Een extra samenkomst omdat voor sommige de winter toch veel te lang is.
We maken er een bingo en babbelnamiddag van. Gezellig samen zijn.
Eten: Pistolet en sandwiches met kaas, ham. Met wat sla, tomaat en eiersalade. IJsje.
Masta avond: meer info zie kopie. Deelneemsters vullen strookje in en bezorgen dit op tijd
terug. Bijdrage: 2.50€, afspraak klein zaaltje.
Kruisdag: 20.00u Eucharistieviering voor de groei en de bloei van de landbouw. Op de hoeve
bij Jaak en Ann Brosens Van Gils Moleneinde 18 in Weelde.
Wandelen: Vertrek aan Molenslop met de auto om 19.00u om te gaan wandelen rond het
zwart water.
Dagfietstocht: naar de Lommelse Sahara, op verzoek deze toer terug maar dan in de andere
richting. Vertrek 9.00u aan het parochiecentrum. Zorg voor een pic-nic ,bij mooi weer eten
we deze op aan het water. Voldoende drinken en een hapje voor onderweg kan je ook best
voorzien. Terug thuis dat weten we nooit op voorhand, hou daar rekening mee.
1ste van de reeks naailessen. Dit jaar zijn er 6 om zeker de werkjes af te maken waar ze aan
beginnen. Er zijn vier lessen voor de zomer en 2 in september. Dus een reeks van 6 , iedereen
is vrij om te maken wat ze zelf wil. Beginnelingen zijn ook altijd welkom. Wie inschrijft krijgt
later nog een kopie met wat ze zeker moeten meebrengen. Wie een bepaald model wil
maken kijkt al wel voor een model. Data: donderdag 8, maandag 12,dinsdag 20, maandag 26
juni. Maandag 4 en maandag 11 september. Bijdrage: 36,00€ leden, 48,00€ niet leden.
Scherpenheuvel: met de fiets vertrek om 06.10u aan het bloemenprieeltje.
Met de bus: Vertrek parking molenslop rond 9.00u bijdrage 12,00€.
Wat betreft ontbijt (fietsers) en middagmaal (wie dit wil) volgt later nog meer info.
Inschrijven voor 25 mei.
Wandelen: vertrek aan Molenslop om 19.00u met de auto naar Bokkerijder om daar te
wandelen.
Snookergolf: afspraak om 19.00u aan het parochiecentrum met auto’s naar Kasterlee.
Daguitstap naar Nederland:
Vertrek Weelde om 7.45u zijn we voor 10.00u in de Fantasietuin van Oldebroek.
Hier koffie/thee met gebak en wandelen door de speciale tuin. Beerd de eigenaar zal uitleg
geven waar dit nodig is. Bij ‘De tuinen van Dr. A. Vogel’, kunnen we niet met een grote
groep rondleidingen krijgen, er is daar ook geen plaats om met meer dan 25 personen iets
te eten. We stappen daar uit om een kijkje te nemen. Daarna zien we waar we iets kunnen
eten, dit is een vrije stop (wil zeggen zelf betalen). Elburg: vrije tijd en waarschijnlijk rondrit
met paardentram door en langs de stad. Rond 17.00u vertrek naar Gilze waar ons
avondmaal klaar staat. Vertrek naar Weelde 20.30u zo zijn we rond 21.00u thuis.
Koffie met, (in de voormiddag), inkom fantasietuin, evt paardentram en avondmaaltijd zijn
in de prijs van ongeveer 45.00€ (afhankelijk van het aantal deelnemers) inbegrepen.
Wie nog meegaat betaalt nu een voorschot van € 20 aan de wijkverantwoordelijke
zodat we de juiste prijs kunnen berekenen. Afbetaling komt later voor wie ingeschreven is.
Sneukeltocht meer info komt er nog aan. Dit wordt een leuke tocht geen km vreter. Korte
toertjes met een hapje en een drankje en zelfs iets leuks om te doen.

Woensdagavond fietsen vanaf 3 mei vertrek 19.00u aan de zaal.
Iedere donderdagavond petanque of breicafé in ’t Molenslop. Iedereen welkom vanaf 19.00u.

