NIEUWSBRIEF:

JANUARI-FEBRUARI

2018

Wij wensen jullie een gezond 2018, een vreugdevol jaar,
een jaar met veel geluk in grote en kleine dingen.

Januari
Donderdag 11/01
Maandag 15/01
Donderdag 18/01
Zaterdag 20/01
Dinsdag 23/01

Donderdag 25/01
Maandag 29/01
Dinsdag 30/01

Woensdag 31/01

Spellenavond: hier is reeds voor ingeschreven. Zie vorige nieuwsbrief. Indien je nog graag meedoet,
dringend inschrijven.
Kookles 1: zie vorige nieuwsbrief. Hier is reeds voor ingeschreven.
Start naaicursus: naailes 1. Hier is reeds voor ingeschreven. Aanvang: 19u.
Lichtjeswandeling Retie. Zie vorige nieuwsbrief.
50+: nieuwjaarsfeestje. Deuren open: 10.30u Aanvang: 11u.
Eten: tomatenroomsoep, hoofdgerecht, keuze uit: vispannetje of varkensgebraad met champignonsaus.
Aan wijkverantwoordelijke doorgeven welk gerecht je kiest. Koffie/thee, dessertbordje. Zjos Vinckx brengt
grensverhalen. Wie nog niet is ingeschreven, kan dit ten laatste doen 13/01.
Brei- en haakcafé extra. Sleutelhangerfiguurtjes haken of breien. Aanvang: 19u in ’t Molenslop.
Meebrengen: restjes wol, aangepaste haak- of breinaalden. Ook restjes wol aanwezig tijdens de les.
Naailes 2. Aanvang: 19u.
Kookles 2. Aanvang: 19u. Bijdrage: € 6. Meebrengen: snijplank, aardappelmesje, schort en
keukenhanddoek. Menu: tongrolletjes met preisabayon, bloemkoolsoep met mascarpone en paprika,
varkensmedaillon met zuiderse brunoise, rijstpap.
Wandelen. Vertrek 19.30u aan ’t Molenslop. Vergeet je fluovest en zaklamp niet.

Februari
Woensdag 7/02

Maandag 12/02
Maandag 19/02
Donderdag 22/02
Donderdag 22/02
Vrijdag 23/02
Dinsdag 27/02
Woensdag 28/02
Ladies movie night
Maart
Dinsdag 6/03
Donderdag 8/03

Ledenvergadering = Lourdesvergadering. Thema: “Beter nu dan nooit” in
samenwerking met Zorg - Saam door Herman Daemen.
Aanvang: 19.30u Deuren open: 19u. Bijdrage: € 8. We verkopen ook weer loten om
een reis naar Lourdes te winnen. Deze kan je thuis kopen bij je wijkverantwoordelijke of in de zaal. De
loten die in de zaal aanwezig zijn, gelden ook voor de normale tombola. De prijs per lot bedraagt € 1,50.
Naailes 3. Aanvang: 19u.
Kookles 3. Aanvang: 19u. Bijdrage : € 6. Meebrengen: zie kookles 2. Menu: quiche van boerenkool met
geitenkaas en spekjes, champignonsoep met kruidenkaas, orloffgebraad, pannacotta met rabarber.
Naailes 4. Aanvang: 19u.
“Een tocht als vluchteling” door Margriet Hermans. Aanvang: 20u. Deuren open: 19u.
Plaats: Arendonk, zaal De Garve – Deroissart. Hier is reeds voor ingeschreven.
Wijnproefavond met Luc Hofkens. Aanvang: 19.30u. Voor de prijs van € 16 staat ons een gezellige avond
te wachten met wijn, brood en kaas.
Gewest: “We kunnen het niet laten.” Aanvang: 20u. Bijdrage: € 8. Meer info zie kopie.
Wandelen: vertrek om 19.30u aan het Molenslop. Vergeet je zaklamp en fluovest niet.
De datum voor de maand februari is nog niet gekend. Als we meer weten, zal je wijkverantwoordelijke
je verwittigen.

Winkelen in Roermond met Ravels – Eel. Hier hebben we nog geen verdere gegevens over. Meer info op
de ledenvergadering van 7/02 of bij May of Ria.
Bowling in Breebos. We beginnen om 19.30u te bowlen. Voor wie wil samen rijden, we vertrekken stipt
om 19u aan het Parochiecentrum. Bijdrage: € 8 (voor 2 spellen + schoenen).

Maandag 9 april of
22 oktober

Daguitstap: Marcienne - collection en bezoek aan Hasselt: zie vorige nieuwsbrief. Als je zeker mee wilt
9 april en je bent nog niet ingeschreven, geef je naam dan op om zeker te zijn van een plaats in de bus.
Betalen volgt later.

Fietsweekend 15
t/m 18 juni

Wie hier voor ingeschreven heeft, vergeet de betaling van het voorschot niet , uiterlijk 24 januari.

Verrassingsweekend
9 t/m 11 november

Zie vorige nieuwsbrief. Je kan nog inschrijven tot 25 januari en je voorschot betalen voor 20 februari.

Steun ‘Kom op tegen kanker’ door Powerwafels te kopen. Om te bestellen en meer info , zie bijgevoegde flyer.

