NIEUWSBRIEF MEI, JUNI 2018
Mei
Vrijdag 25/5

Dagreis/verrassingsreis: Vertrek: 9.00u. Gemeentelaan ter hoogte van het Molenslop.
Meer info: zie kopie bij de vorige nieuwsbrief.
Bijdrage: € 59 - € 5 uit de kas = € 54 Er zijn er 53 ingeschreven, dus grotere bus besteld van 56
personen nu hebben we dus nog 3 open plaatsen.
Wie nog mee wil laat rechtstreeks iets weten aan May voor 20 mei. Eerste kunnen nog mee.
Als er iemand niet mee zou kunnen laat zo snel mogelijk weten aan May ivm bestelling eten.

Maandag 28/5

Wandelen: afspraak om 19.00u aan het marktplein ter hoogte van het Molenslop er zal
gewandeld worden aan de Roovertsche Leij, dus met de auto daar naartoe.
Masta avond: aanvang 19.30u klein zaal. Bijdrage: 2,50€.
kopie voor ieder lid, strookje invullen, één enkele naam op strookje.

Dinsdag 29/5
Juni:

Dinsdag 5/6

Dagfietstocht: vertrek 9.00u parochiecentrum. Op verzoek Zoersel- Malle.
Pic-nic en voldoende drinken voorzien. Het zal een rit worden van +/- 88 km
Wie voor mooi weer kan zorgen mag dat doen.

Dinsdag 12/6

Scherpenheuvel: Fietsers vertrek 6.10u aan bloemenprieeltje.
Bus vertrek +/- 9.00u Marktplein Bijdrage bus: 12,00€
Mogelijkheid om ‘s middags gezamenlijk te eten wie dit wil vult strookje in via fietsers of via
wijkverantwoordelijke. Je bent niet verplicht om gezamenlijk te eten maar dan moet je er wel
zelf voor zorgen.
Fietsers is ander strookje dan voor de bus.
Elke deelneemster op apart briefje geen 2 namen op 1 briefje.
Invullen voor eten is ook betalen we moeten in Scherpenheuvel alles samen betalen om deze
prijs te krijgen.
Inschrijvingen voor bus: samen met betaling voor 22 mei. Fietsers mogen briefjes afgeven ten
laatste dinsdag 5 juni met de dagfietstocht.

Vrijdag 15/6 t/m
maandag 18/6

Fietsweekend Ophoven: deze 17 dames krijgen nog info met meer gegevens.
Botel is in orde, vriendelijke mensen. +/- 100km er naar toe.

Maandag 25/6

Wandelen: samenkomst 19.00u marktplein ter hoogte Molenslop vertrek naar den
Bokkenrijder om daar te wandelen.

Dinsdag 26/6

Snookergolf: Afspraak 19.00u Parochiecentrum en met auto’s naar Kasterlee.

Juli:

Vr, Za, Zo, 7/8/9 juli

Kunst op het hof Wuustwezel meer info zie “Vrouwen met vaart”

Augustus:

Donderdag 23/8 Trappen en happen: meer info volgt op de wekelijkse fietstochten en in berichtenblad.
September:

Dinsdag 4/9
Maandag 10/9

Dagfietstocht: meer info komt in berichtenblad of op de fietsdagen.
Wandelen: meer info volgt in berichtenblad.

Varia:
 Iedere dinsdag fietsen om 13.30u en vanaf mei ook iedere woensdagavond om 19.00u vertrek telkens aan het
parochiecentrum.
 Iedere donderdagavond petanque of brei- en babbelcafé in ’t Molenslop. Iedereen welkom vanaf 19u.

Voor iedereen via deze al een mooie zomer, goei verlof en geniet nog van de dingen die je
mee kan doen bij onze KVLV. Hou deze nieuwsbrief bij er komt er pas eentje terug in
september.
Je wijkverantwoordelijke ……………………………………..

