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VAN VLASSELAER ERIK, Rappoortlaan 16 - 2580 Putte
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MEIAVONDVIERING : 30 APRIL 2010
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Op vrijdag 30 april is er onze meiavondviering in de Parochiezaal. Zoals vorig
jaar bereiden we zelf het avondmaal, als menu serveren we dit jaar :
 Aspergeroomsoep
 Varkenskarbonaden met frietjes en rauwe groentjes
 Tiramisu met rode vruchten
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Nadien speelt DJ Peter Wijns ten dans. Deelnemen kan voor de prijs van € 11.
Kinderen tem 12 jaar aan € 5,5.
Inschrijven bij uw wijkmeester vóór 21 april 2010.
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Wij komen samen om 17.30 in de parochiezaal om enkele bevriende café’s te
bezoeken met een wandelconcert. Omstreeks 19 uur wordt iedereen in de zaal
verwacht voor het avondmaal.
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Pinksterzondag is traditiegetrouw een familiedag bij de fanfare. Iedereen kan
dan deelnemen aan de familiefietstocht met start aan de parochiezaal. Je kan
vrij starten tussen 13 uur en 14u. 30. Het is een tocht van ongeveer 25 km langs
rustige en onbekende weggetjes. Deelnemen kan voor € 4 en bij aankomst krijg
je lekkere pannenkoeken geserveerd. Hopelijk schijnt de zon dit jaar en wordt
het een gezellige namiddag…
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Hopelijk mogen we jullie begroeten op één van onze activiteiten! Tot dan.
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