NIEUWSBRIEF: SEPTEMBER/ OKTOBER 2017
Eerst een vraag : heeft iedereen haar “Vrouwen met vaart” ontvangen einde augustus?
Zo niet: laat dit zelf even weten aan May Van Gils. Per mail of belletje.
Maandag 11/09

6de en tevens laatste naailes van 2017. Er zullen mooie resultaten afgewerkt zijn.
Aanvang 19.00u hopelijk iedereen aanwezig.
Voor 2018 liggen de lessen al vast. Wil je deze mee doen zorg dan dat je op tijd
inschrijft als het op de nieuwsbrief staat. Leden hebben voorrang.

Maandag 11/09

Kan er ook gewandeld worden afspraak om 19.30u aan de Brouwerij. Bij mooi weer
wandelen naar de Hof Ten Bergestraat en dan stapt Ria een rondje mee en gaat
naar, de rest gaat afsluiten in de Brouwerij. Bij slecht weer wandelen zonder Ria.

Maandag 18/09

Eerste kookles van de volgende reeks. Iedereen kan weer aansluiten ervaring is
niet vereist. Aanvang 19.00u. Bijdrage: 6.00€ dit voor lesgeefster en huur zaal.
Meebrengen: snijplank, aardappelmesje, keukenhanddoek en evt schort.
Ingrediënten worden in de les afgerekend.

Oktober.
Dinsdag 03/10

Samenkomst 50+: Deuren open om 13.00u aanvang om 13.30u.
Bijdrage: 8.00€
Thema: “Baas over je blaas” Mieke Goris uit Brasschaat komt deze voordracht
geven.
Eten: wil je dit weten, stel de vraag even aan je wijkverantwoordelijke.

Dinsdag 03/10

2de kookles. Aanvang 19.00u, bijdrage 6.00€ meebrengen: zie boven.

Woensdag 11/10

Wandelen: vertrek 19.30u Molenslop er zal een rondje Weelde gelopen worden.

Zaterdag 14 en

Parochiefeesten: volksdans instuif. Iedereen welkom. Aanvang 20.00u,
Inkom: 5.00€
Parochierestaurant: eten bestellen kan bij tombola verkopers of bij Elza Luyten.
Meer info ook bij hen.

Zondag 15/10
Woensdag 18/10

Ledenvergadering: Deuren 19.00u, aanvang 19.30u, bijdrage: 8.00€
Agnes Adams komt vertellen over haar inleefreis met Trias naar Brazilië met
foto’s en de nodige uitleg. Deze beelden met de nodige uitleg kregen we al op
onze ontmoetingsdag in 2016 maar was wel de moeite om er meerdere dames
van te laten genieten.
Eten: wil je dit weten , vraag aan je wijkverantwoordelijke.

Donderdag 19/10

Gewest: Weduwendag: zaal Meulentiende in Turnhout.
Bijdrage 10.00€ + 2,50€ voor vervoer. Meer info zie kopie vraag deze aan je
wijkverantwoordelijke.

Woensdag 25/10

Gewest: Proeven bij de boer Heischuur Oosthoven. Meer info zie flyer.

Al noteren in je agenda: Ontmoetingsdag in Ravels-Eel zaal den Eel dinsdag 28 november.
Staat niet in ons jaarprogramma, meer info volgt nog.
Je wijkverantwoordelijke:

