Hallo iedereen,
De laatste keer voor de zomerpauze sturen we jullie nog een kort
contactblaadje. Juni staat al helemaal in het teken van de vakantie, vandaar
dat er niet al te veel gepland meer is.
Spijtig genoeg beginnen we ook al meteen met een activiteit uit te stellen. De
kookavond van 1 juni gaan we proberen later op het jaar nog te laten doorgaan.
Wat gaan de we dan wel nog doen in juni ?

Donderdag, 9 juni : Avondfietstocht
Gewoontegetrouw sluiten we de eerste jaarhelft af met een avondfietstocht.
Om 19:30 uur starten we aan de Rosmolen en fietsen ongeveer 15 km.
We sluiten de avond dan nog af met een drankje waarbij we al even voouitkijken
naar een hopelijk heel fijne, zonnige zomer.
Inschrijven hoeft niet, iedereen is welkom zonder seintje vooraf !

Donderdag 2 juni : Bloemschikken
Iedereen die is ingeschreven wordt om 19:30 uur verwacht in de Rosmolen.
Het wordt een langwerpig bloemstuk met zomerse bloemen. Let wel de
bijgevoegde foto’s zijn voorbeelden, de bloemen worden aangekocht
alnaargelang het aanbod en de beschikbaarheid.
Wat breng je best mee ?
- Een ronde of vierkante schaal van 20 to 25 cm diameter, ongeveer 5
cm hoog
- Tafelbeschermming
- Snijplankje
- Scherp mesje

Ria Raymaekers: r_raymaekers@hotmail.com
Marie-Josée Dingemans: mj.dingemans@telenet.be

Raymonda Meeusen: raymonda.meeusen@gmail.com
Kunta Koch: kuntakoch@telenet.be

Veerle Verschooren: veerleverschooren@hotmail.com Monik Leys: monikleys@telenet.be

Inge Aernouts: ingeaernouts@telenet.be
Femma Stabroek

www.femmastabroek.be

Wat we wel nog elke week van deze zomer gaan doen ?
Vanwege het Bestuur : aan iedereen een heel fijne vakantie !
In september zien we elkaar weer !

Elke maandag hebben we een actieve avond
gepland :
We komen samen aan de Rosmolen en beginnen
stipt om 19:30 uur aan een wandeling.
Vanaf maandag 13 juni gaan we fietsen, zo’n 15
km. Ook hier is de start aan de Rosmolen om
19:30 uur. Zowel de wandeling als de fietstocht
duren ongeveer een uur.

Elke dinsdagmiddag gaan we ook nog wandelen:
We vertrekken om 13.30 uur aan de Kapel van de Heuvels.
Ook deze wandeling duurt gewoonlijk een uurtje.

Ria Raymaekers: 0491/12.32.00
Marie-Josée Dingemans: 0479/56.15.17
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Raymonda Meeusen: 0474/81.12.19
Kunta Koch: 0478/98.77.43
Monik Leys: 0485/80.89.06

Inge Aernouts: 0473/59.07.41
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