NIEUWSBRIEF: APRIL 2019
Maart
Do. 28/3

Spellenavond: iedereen welkom om 19u in ’t Molenslop. Zeker de moeite waard om eens
langs te komen.

April
Ma. 1/4

Woe. 3/4
Woe. 15/4
Di. 23/4
Do. 25/4
Di. 30/4

Kookles 3: aanvang om 19u. Bijdrage: € 7,00. Menu: bordje met gerookte vis en gebakken
appelpartjes, noedelsoep met zalm, varkenshaasje met zoetzure wokgroenten, fruit trifle.
Meebrengen: snijplank, aardappelmesje, keukenhanddoek en schort.
Bloemschikken: gaat niet door wegens ziekte van lesgeefster. We wensen Anny veel
beterschap toe vanwege KVLV.
Wandelen: vertrek om 19.30u aan ’t Molenslop. Denk aan je fluovestje en zaklamp.
Naailes 5: aanvang om 19u.
Ledenvergadering: animatie door Mark Verboven (Elvis imitator).
Aanvang om 19.30u, deuren gaan open om 19u. Bijdrage: €8,00.
Naailes 6: aanvang om 19u.

Mei
Di. 7/5
Vrij. 10/5
Ma. 13/5

Di. 14/5

Do. 16/5

Vrij. 24/5

50+: bingo- en babbelnamiddag. Deuren gaan open om 13u, aanvang om 13.30u.
Bijdrage: € 8,00.
Wijnproefavond: aanvang om 19.30u. Bijdrage: € 16,00. Meer info zie vorige nieuwsbrief.
Kookles 4: aanvang om 19u. Bijdrage: € 7,00. Menu: tartelettes van courgette met
geitenkaas, pompoen-knolseldersoep, pasta met gegrilde asperges, citroenroomsaus en
scampi, gebakken banaan met intense chocoladesaus.
Meebrengen: zie kookles 3.
Fietsuitstap: uitstap naar het gevangenismuseum gaat niet door, maar wel naar de
Hooibeekhoeve Hooibeeksedijk 1 2440 Geel. Met de fiets vertrekken we om 9u, om 12u
een broodmaaltijd, om 13u de rondleiding daarna koffie + dessertenbuffetje. Degenen die
met de auto komen en ’s middags daar eten komen tegen 12u. Prijs: € 12,50. Degenen die
alleen de rondleiding doen en koffie + dessertenbuffetje komen tegen 13.00u
en betalen € 5,50. Inschrijven via strookje bij wijkverantwoordelijke.
Masta: demo over milieuvriendelijke producten voor het huishouden en voor je lichaam.
Bijdrage: € 2,50. Aanvang: 19.30u. Meer info zie kopie.
Wie meedoet: strookje van kopie invullen, één naam per strookje en afgeven aan
wijkverantwoordelijke.
Verrassingsreis naar …? Vertrek om 8u. Terug thuis om +/- 20.30u. Meer info: zie vorige
nieuwsbrief. Bijdrage: € +/- 46. We betalen nu een voorschot van € 20 aan de
wijkverantwoordelijke.

Ter info


Iedere donderdagavond brei- en babbelcafé in ’t Molenslop. Iedereen welkom vanaf 19u.

Je wijkverantwoordelijke: 0

