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In deze nieuwsflits:
Medeling Lunch op zondag
Mededeling van de commissie reizen
Mededeling Evenementencommissie
Mededeling commissie Kunst & Cultuur

Beste leden,
Op zondag 3 juli is er weer een “Lunch op
Zondag”. Een initiatief bedoeld om leden op de
zondagmiddag elkaar te laten ontmoeten, een
hapje te eten en wat te drinken.

De uitvoering is iets anders dan de vorige keer. U kiest voor één van de drie onderstaande
menu's, waarmee u weet wat u krijgt en wat het kost. Dit uiteraard zonder de kosten van de
drankjes, die bepaalt u terplekke zelf. De locatie is de zelfde: restaurant "De Leemerhoef",
Gestelsestraat 102, 5582 HK Waalre. Aanvang 13.00 uur.
Bij de eerste twee menu's kan er ook nog vooraf gekozen worden voor een kop tomatensoep
kosten extra € 6
Menu 1
Salade
Gepekelde zalm, scampi, rode ui, rettich, pesto € 14.00
wel/geen soep vooraf € 6,Menu 2
Uitsmijter, boerenham, kaas € 8.50
wel/geen soep vooraf € 6,-

Menu 3
Twaalf uurtje:
Serranoham/kaas/ei, kroket, tomatensoep € 15.00
Aanmelden/info tot uiterlijk 25 juni bij: Ria Smits  040 842 5755, b.g.g. Fien Wegter  040
201 607
Tot ziens op 3 juli
Het team Lunch op zondag,
Ria Smits, Fien Wegter en Eugenie Baken.

Mededeling commissie Reizen

Wij gaan met een twee bussen
naar de Floriade :
op donderdag 21 juli en op vrijdag
29 juli
In beide bussen zijn nog enkele
plaatsen beschikbaar.
Vertrektijden:
08.15 uur: Valkenswaard-Kerk, Warande 8
08.30 uur: Aalst-Jumbo, Hortensialaan
De prijs van deze tocht bedraagt: € 85,25 p.p.
Inclusief: Vervoer per luxe touringcar, 1x kopje koffie met appelgebak,
entree & ritje met kabelbaan Floriade, Drie gangen diner
Wilt u mee? Meldt u dan zo spoedig mogelijk aan:x reizen@pvge-awv.nl of ( 0402215140
Na bevestiging van uw aanmelding, kunt u het bedrag van €85,25 overmaken op
rekeningnummer NL62RABO 0155706055 t.n.v. PVGE Aalst-Waalre-Valkenswaard onder
vermelding van Dagreis Floriade

Mededeling Evenementencommissie!
HERINNERING
UITNODIGING ZOMERFEEST 2022
middels deze Nieuwsflits herinneren wij u aan
de 36ste Zomerbijeenkomst
op woensdagmiddag 13 juli 2022,
aanvang 13.30 uur
in Grand Café en Restaurant de Zwaan,
Mgr Kuypersplein 18 Borkel en Schaft

U wordt ontvangen met koffie/thee en wat lekkers erbij.
In de loop van de middag kunt u in groepjes in de Dommelzaal en in de voorkamer uw geluk
beproeven in het spel.

Voor wie dit alles te enerverend is bestaat de mogelijkheid om in de tuin te relaxen.
In de loop van de middag wordt het (walking) dinner in een aantal gangen aan tafel geserveerd.
Met vegetarische wensen kan rekening worden gehouden (wel van tevoren bij aanmelding
opgeven).
De muziek wordt deze middag verzorgd door Sjaak Swinkels.
Om 19.30 uur keert dan iedereen weer huiswaarts.

Procedure aanmelding:
Inschrijving (bij voorkeur per e-mail, telefonisch aanmelden vóór 14 juni):


inschrijven-evenementen@pvge-aalstwaalre-valkenswaard.nl
of telefonisch bij Herman Ossevoort 040-2214119

Daarna dient u zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval uiterlijk op 1 juli - uw inschrijving
definitief te maken door overmaking van € 30,00 per persoon (uw eigen bijdrage in de kosten) op
rek.nr NL62 RABO 0155 7060 55, t.n.v. PVGE afd.Aalst-Waalre/Valkenswaard onder vermelding
van ‘Zomerbijeenkomst’ en de naam/namen van de persoon/personen voor wie u betaalt.

Met K&C naar Dordrecht
De commissie Kunst &amp; Cultuur is van plan
om 7 september naar
Dordrecht te gaan.
Het programma is nog niet helemaal rond, maar
reserveert u alvast
de datum!
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