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Welkom in het nieuwe werkjaar. Het bestuur hoopt jullie talrijk te mogen 
verwelkomen ,op de waaier van activiteiten die we  aanbieden.

Kaarting : kaarten en spelen om 13.45u. in zaal Ravelingen. 
                    Breng gerust vriend(in)gebuur of kennis mee!!
                    maandag :   3 september manillen, rummikub, sjoelbak
                    maandag : 10 september manillen, rummikub, teerling
                    maandag : 17 september manillen, rummikub, sjoelbak
                    maandag : 24 september manillen, rummikub, teerling

Hobby : woensdag 5 &19 september om 14u.-17u.in de Vierbote

Lijndansen : 18 & 25 september telkens om 9.30u.-11.15u.in zaal Ravelingen

Fietstochten : donderdag 6, 20 & 27september met vertrek om 13.30u. aan de CM zaal
                          Dagtocht op 13 september met vertrek om 9.30u.
                          Het fietstempo is voor iedereen haalbaar.
                          Okra fluohesje en pasmunt meebrengen!!!

Voordracht : KWEZELTJES DANSEN NIET. 7 september om 14u. in CM zaal 
    Michel Nuytens duikt met ons in de religieuze geschiedenis van Vlaanderen. 
    In de 17de en 18de eeuw waren er veel kwezeltjes. Wat onderscheidde hen van de begijnen?
    Wie was hun voorbeeld en hadden ze een maatschappelijke functie?
    Ook vandaag leven nog zo'n dertig "kwezels" in ons land, waarover veel misvattingen zijn.
    Michel vertelt het ons in een fascinerende voordracht. Leden €7  niet-leden €10,
    koffie en koek inbegrepen. Inschrijven is wenselijk,op de kaarting of bij Guido; 050-515828.

Halve-daguitstap : Dinsdag 2 oktober bezoeken we de "Belle Epoque" te Blankenberge 
         onder deskundige leiding van een gids uit onze eigen streek. Sabine Dhoore brengt ons in de 
         Belle Epoque sfeer, met daarna een wandeling door de Belle Epoque van Blankenberge.
         Uiteraard is een plas en drink pauze voorzien vooraleer we huiswaarts keren.
         We verzamelen aan de  St-Rochuskerk (grote kerk) op 150m van het tramstation om 14u.
         We bieden deze leuke en interessante wandeling aan voor  €10, de niet-leden €15. 
         Inschrijven op de kaarting of bij Guido; 050-515828 tot 26 september
         Schrijf in! Plaatsen beperkt tot 25!!!!

                                                                                   

                                               Als de regen plenst  in september
                                                    Is het Kerst in december.


