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Doe mee met onze Reis enquête 

Hierbij wordt u uitgenodigd om onderstaande enquête in te vullen. De reiscommissie hoopt zo een inzicht te krijgen in uw wensen voor de meerdaagse 

reizen. 

Reis enguête PVGE 

Mocht deze link niet werken, kopieer dan onderstaande link in uw browser. 

https://docs.google. com/forms/d/e/1 FAI pQLSdvPWpQ--oll mvPcCKkXX7 4D4p TcldYZfc5ZtaHotlyKk-lv A/viewform? 

vc=0&c=0&w=1 &flr=0&usp=mail_form _link 

Dit is een anonieme enquête om een idee te krijgen wie er samen met de PVGE-AWV 

met een meerdaagse reis mee wil gaan en wat de voorkeur van bestemmingen is. 

Vink het hokje aan wat van toepassing is. Soms zijn meerdere antwoorden mogelijk. 

Mies Mermans 

Beste leden, 

Op zondag 2 oktober 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 als 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,-

.Mmu...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 30 september bij: Ria Smits 040 842 5755, b.g.g. Fien Wegter 040 201 607 

Tot ziens op 2 oktober, 

Het team Lunch op zondag, 

Ria Smits, Fien Wegteren Eugenie Baken. 

Deze NieuwsFLITS! verschijnt per e-mail op onregelmatige momenten en bevat berichten die niet meer op lijd in onze reguliere papieren Nieuwsbrief geplaatst konden worden. 
De NieuwsFLITS! wordt gestuurd naar alle leden van wie wij een e-mailadres hebben. 

Mocht u de NieuwsFLITS! niet (meer) willen ontvangen dan kunt u ons dal laten weten via 
secretariaal@cvge-awv.nl . 
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Uw contactgegevens komen uil de centrale PVGE database. Aanpassingen graag via ledenadministratie@pvge-awv.nl 

Contact gegevens: 

PVGE Aalst-Waalre en Valkenswaard 
Peter Oolbekkink, secretariaat PVGE-AWV 

Gebr. de Koningplantsoen 25, 5583 EM Waalre 
e-mail secretariaat: secretariaat@pvge-awv.nl 

e-mail ledenadministratie: ledenadministratie@pvge-awv.nl 
website: www.P-J!ge-awv.nl 

Wilt u deze e-mails niet meer ontvangen? 
Laat ons dat per e-mail weten via deze link 
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