NIEUWSBRIEF: APRIL - MEI 2018
Maart

Woensdag 21/03

Maandag 26/03
Woensdag 28/03

Bloemschikken: we maken een lente/paasstuk. Aanvang: 19.30u. Bijdrage: € 6,00.
Meer info: zie kopie of lesgeefster Anny Bayens (014/ 65 71 83).
Hier is reeds voor ingeschreven, maar als je nog graag meedoet, je kan er nog bij.
Naailes 5: aanvang 19u.
Wandelen: vertrek aan ’t Molenslop om 19.30u.
Denk aan je fluovestje, want we zullen niet terug zijn voor het donker wordt.

April

Donderdag 5/04
( in de paasvakantie)

Maandag 9/04

Maandag 16/04

Woensdag 18/04
Maandag 23/04
Dinsdag 24/04

Optreden Poolse Kinderballetschool in de Wouwer (zie vorige nieuwsbrief en flyer).
Je kan nog altijd steun- en inkomkaarten bestellen bij May Van Gils en bij de bestuursleden.
Daguitstap: bezoek aan de modeshow van de Marcienne Collection.
Degene die ingeschreven zijn, hebben reeds een voorschot betaald.
Mogen we vragen de resterende € 18,00 nog te betalen aan je wijkverantwoordelijke.
Kookles 5: aanvang 19u. Bijdrage: € 6,00.
Meebrengen: snijplank, keukenhanddoek, aardappelmesje en eventueel schort.
Menu: quiche van boerenkool met geitenkaas en spekjes , champignonsoep met kruidenkaas,
orloffgebraad, panna cotta met gestoofde rabarber.
Ledenvergadering met optreden van de damesgroep “Femini”.
Deuren open: 19u, aanvang: 19.30u. Bijdrage: € 8,00.
Wandelen: vertrek om 19u aan het Molenslop. We gaan wandelen op een andere locatie.
50+: bingo- en babbelnamiddag.
Deuren open om 13.00u, aanvang: 13.30u. Bijdrage: € 8,00.

Mei

Maandag 7/05

Dinsdag 8/05
Vrijdag 25/05

Kruisdag: om 20.00u Eucharistieviering voor de groei en bloei van de landbouw.
Waar? op de boerderij bij Jaak en Ann Brosens – Van Gils, Moleneinde 18 in Weelde.
Na de viering trakteert de Landelijke gilde met chocomelk, wafels en cake.
Fietsuitstap: bezoek aan het aspergebedrijf van de familie Nooyens in Poppel.
Meer info: vraag er naar bij je wijkverantwoordelijke.
Dagreis/verrassingsreis voor iedereen, maar zeker een aanrader voor onze 50+. Vertrek: 9.00u.
Meer info: zie kopie bij de vorige nieuwsbrief.
Bijdrage: € 59 - € 5 uit de kas = € 54 te betalen aan je wijkverantwoordelijke.

Ter info
Dinsdag 29/05

Masta – avond: demonstratie van onderhouds- en verzorgingsproducten.
Meer info: zie volgende nieuwsbrief.

Je wijkverantwoordelijke: 0

