NIEUWSBRIEF: JANUARI 2019
Januari
Dinsdag 29/01
Woensdag 30/01

Kookles 2: gaat niet door wegens ziekte van de lesgeefster.
Wandelen: vertrek om 19.30u aan ’t Molenslop. Denk aan je fluovestje en zaklamp.

Februari
Donderdag 7/02
Woensdag 13/02

Vrijdag 15/02

Maandag 18/02

Dinsdag 19/02
Donderdag 21/02
Dinsdag 26/02
Woensdag 27/02

Naailes 2: aanvang 19u.
Lourdesvergadering: Koen Rombouts komt spreken over de diensten van het OCMW.
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 gewone tombola. De prijs per lot
bedraagt voortaan € 2, want de reizen worden elk jaar duurder.
Avondwandeling ( 7,5km) met verrassing: de Landelijke Gilden i.s.m.de jagers nodigt ons uit.
Vertrek: Parochiezaal Sint Michiel tussen 19u – 21u. Prijs: € 12.
Na de wandeling staat de koffietafel klaar.
Kookles 3: aanvang 19u. Naam opgeven wie komt, de meesten hebben hier reeds voor
betaald. Meebrengen: schort, keukenhanddoek, snijplank en aardappelmesje.
Menu: zie vorige nieuwsbrief (kookles 1).
Naailes 3: aanvang 19u.
Spellenavond: in ’t Molenslop vanaf 19u. Zeker ook eens de moeite om langs te komen.
Je kan natuurlijk ook komen breien.
Gewest: “Wie mooi wil zijn, moet pijn lijden”, in de Heischuur in Oosthoven om 20u.
Bijdrage: € 8. Meer info, zie kopie bij je wijkverantwoordelijke.
Wandelen: vertrek om 20u aan het Molenslop. Denk aan je fluovestje en zaklamp.

Maart
Woensdag 13/03

Bowling in Hilvarenbeek, Diesenseweg 99. We beginnen om 19.30u te bowlen. Voor wie wil
samen rijden, we vertrekken stipt om 18.45u aan het Parochiecentrum. Prijs: € 6.

Ter info



Fout in programmaboekje: het kerstfeest dit jaar gaat niet door woensdag, maar wel donderdag 19/12.
Iedere donderdagavond brei- en babbelcafé in ’t Molenslop. Iedereen welkom vanaf 19u.

Je wijkverantwoordelijke: 0

