NIEUWSBRIEF MAART

2019

Papieren voor de wet op de privacy (GDPR) zijn klaar. Er is voor elk lid een kopie, hier mag je
mee doen wat je wil moet niet terugkomen. We weten dat je er eentje kreeg en dat is
genoeg. Het blaadje voor beeldmateriaal invullen en mee teruggeven.
Meer info: kvlvweelde@gmail.com

Februari
Dinsdag 26/02

Gewest: Hier zijn 4 dames voor ingeschreven.

Woensdag 27/02

Wandelen: vertrek 19.30u aan het Molenslop. Denk aan fluovestje en zaklamp.

Donderdag 28/02

Brei-haak en babbelcafé

Maart
Donderdag 7/03
Dinsdag 12/3

Woensdag 13/03
Dinsdag 19/03
Woensdag 20/03
Donderdag 21/03
Vrijdag 22/03

Donderdag 28/03

Naailes 19.00u: weeral de 4de les van de reeks.
2de kookles: 19.00u Menu: kaaskroketten, broccoli-witloofsoep, varkenshaasje met
citroenkruidenkaas, limoendessertje met peperkoek en mango. Nog niets betalen enkel naam
opgeven er is door een deel nog betaald. We rekenen wel af op de les voor wie nog niets
betaalde. Meebrengen: aardappelmesje, keukenhanddoek, snijplank en evt schort. Iedereen
welkom zelfs als je nog nooit hebt deelgenomen.
Bowling: vertrek 18.45u aan het parochiecentrum.
50+ namiddag: Aanvang 13.30u, Deuren open 13.00u. Bijdrage: 8.00€
Thema: “Ontspannen en beter inslapen” door Herman Daemen.
Wandelen:19.30u Molenslop klok nog niet verzet denk dus nog aan fluo en zaklamp.
Winkeluitstap met Poppel: Naar Den Bosch Bijdrage: 15.00€ Vertrek 8.50u in Weelde niet
leden mogen mee voor 16.00€ Wie mee wil zo snel mogelijk opgeven.
Wijnproefavond: de jaarlijkse wijnproefavond is op dezelfde basis als andere jaren. 6 flesjes
proeven met de nodige uitleg en vooraf bekijken waar hij vandaan komt. Luc Hofkens zal ons
weer leren proeven. Aanvang 19.30u Bijdrage: 16.00€ een blokje kaas en een sneetje brood
krijg je er ook bij.
Spellenavond om 19.00u in het Molenslop.

Mei
Dinsdag 14/05
Donderdag 16/05
Vrijdag 24/05

Fietsuitstap: zonder tegenbericht naar het gevangenismuseum in Merksplas. Je kan met de
fiets of de auto. Meer info en inschrijven volgende nieuwsbrief.
Masta-avond dit al even noteren voor wie er naar gevraagd heeft. Meer info volgende
nieuwsbrief.
Verrassingsuitstap: groot succes verleden jaar, volle bus, dus doen we het nog een keertje
over. Wat gaan we doen: ? natuurlijk. We gaan niet zoveel snoepen als verleden jaar, er moet
weer niet veel gestapt worden dus iedereen kan in principe mee. Het is iets helemaal anders
dan verleden jaar. Vertrek 8.00u, voormiddag koffie/thee met iets erbij en een activiteit, 3
gangen middagmaal, in de namiddag een activiteit met een vrije stop om iets te gebruiken
(vrije stop wil zeggen zelf nog te betalen) na de activiteit nog een broodmaaltijd voor we
huiswaarts keren tegen 20.30u. Wat kost het? Als we met 40 dames zijn kost het 46.00€ zit de
bus vol is het iets goedkoper. Voorschot betalen volgende nieuwsbrief maar zo kun je al horen
of je maatjes mee gaan. Wie al zeker weet dat ze mee gaat mag haar naam al opgeven zo
weten we al iets.

Varia




Ledenvergadering van 23 oktober= verkiezingen is op vraag van Hild verzet naar woensdag 2 oktober.
Iedere donderdagavond brei- en babbelcafé in ’t Molenslop. Iedereen welkom vanaf 19u.
Het kerstfeest dit jaar gaat niet door woensdag, maar wel donderdag 19/12.
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Je wijkverantwoordelijke: 0…………………………………………………………….

Privacyverklaring kan je steeds opvragen bij de voorzitsters

