Nieuwsbrief maart 2018
Februari
Dinsdag 27/02
Woensdag 28/02
Maart

Gewest: “We kunnen het niet laten.” Voor wie ingeschreven is.
Wandelen: vertrek 19.30u Molenslop. Laat je zien, denk eraan. Klok is nog niet verzet,
pillamp en fluovestje niet vergeten.

Dinsdag 6/03

Winkelen in Roermond met Ravels – Eel. Bijdrage 18.00€ vertrek: 9.10 aan het Molenslop.
Wie mee gaat snel laten weten aan May zodat het kan doorgegeven worden.

Donderdag 8/03

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).
Wie nog mee zou willen, laat iets weten aan Ria en betaal je bijdrage ter plaatse.

Dinsdag 13/03

50+ namiddag: deuren open 13.00u, aanvang 13.30u, bijdrage: 8.00€
Thema: “De zoete zonde” gebracht door Riet Van De Sande ism

Dinsdag 13/03

4de kookles: aanvang 19.00u: Bijdrage: 6,00€, meebengen: snijplank, keukenhanddoek,
aardappelmesje en schort. Menu: Scampi’s met kreeftensaus, paprikatomatensoep met
parmezaanse kaas, kalkoenragout, yoghurtroom met rode vruchten.

Donderdag 15/03

4de naailes: aanvang 19.00u, we werken verder.

Woensdag 21/03

Bloemschikken: aanvang 19.30u. Bijdrage: 6,00€. We maken een paas- lentestuk.
Meer info zie kopie.

Maandag 26/03

5de naailes: aanvang 19.00u, nog een paar uurtjes doorwerken.

Woensdag 28/03

Wandelen: vertek Molenslop om 19.30u denk eraan we willen gezien worden de klok is verzet
maar fluovestje en zaklamp kan je nog best voozien.

Donderdag 5/04
Dit is in de
paasvakantie!

Optreden Pools Kinder Balletschool van Czętochowa in de Wouwer. De opbrengst van dit
evenement gaat naar een opvangcentrum voor mindervalide kinderen die wachten op adoptie
in het Poolse Czestochowa. Deuren 13.30u Aanvang 14.00u Geen genummerde plaatsen we
werken met tafels en stoelen zodat er vooraf en onder de pauze iets gedronken kan worden.
Zo kunnen we iets meer mee geven voor hun goed doel.
Inkom 7.00€, - 12 jaar ook 7.00€ maar deze kinderen krijgen aan de ingang een drankbonnetje.

Maandag 9 april

Daguitstap: Voor in Duitsland een bezoek aan de modeshow van de Marcienne - collection
mogelijkheid tot kopen maar is niet verplicht. Middagmaal. Na de middag vrij bezoek aan
Hasselt. 22 dames zijn hier voor opgegeven.
Bijdrage: 38,00€. Als je ingeschreven bent vragen we om een voorschot van 20.00€ te betalen.
Ben je nog niet ingeschreven en je wilt nog mee, betaal eveneens je 20.00€
Vetrek +/- 9.00u ter hoogte van het Molenslop. Dit zal liggen aan het aantal personen dat mee
gaat, juiste uur weten we pas tegen die data.
Dagreis/ verrassingsreis voor iedereen maar zeker een aanrader voor onze 50+.
Vertrek 9.00u meer info zie flyer. Komt nog terug opvolgende nieuwsbrief .

Vrijdag 25 mei
Fietsweekend

Hier zijn 17 dames voor ingeschreven. Hutten zijn gereserveerd.

Verrassingsweekend
9 t/m 11 november

Hier zijn 21 dames voor ingeschreven, we kunnen dus in Weelde ter hoogte van het Molenslop
Opstappen en afstappen. Voorschot is betaald.

Vaia
 Voor kandidaten bij de gemeente- of provincieverkiezing zaterdag 24 maart meer info, zie vrouwen met vaart
van januari/ februari blz: 17/18/19. Je kan zelf inschrijven
 Iedere donderdagavond brei- en babbelcafé in ’t Molenslop. Iedereen welkom vanaf 19u. We zijn momenteel
met de knuffel diertjes gestart.

Je wijkverantwoordelijke: tel: 0

