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VAN VLASSELAER ERIK, Rappoortlaan 16 - 2580 Putte
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MEIAVONDVIERING : 30 APRIL 2012
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Op zaterdag 30 april is er onze meiavondviering in de Parochiezaal. Zoals de
voorbije jaren bereiden we zelf het avondmaal, als menu serveren we dit jaar :
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Tomatensoep
Stoofvlees met frietjes en rauwe groentjes
IJs met verse vruchten
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Deelnemen kan voor de prijs van € 13. Kinderen tem 12 jaar aan € 6,5.
Inschrijven bij uw wijkmeester vóór 25 april 2012
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Inschrijven bij uw wijkmeester vóór 22 april 2012

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. Vanaf 21 uur speelt DJ Peter Wijns en kan
iedereen een dansje op de dansvloer zetten.
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FAMILIEFIETSTOCHT: 27 MEI 2012
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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 13.30 uur en 14u.30. Het is een tocht van ongeveer 25 km
langs rustige en onbekende weggetjes met onderweg enkele leuke spelletjes. Bij
aankomst krijg je lekkere pannenkoeken geserveerd. Hopelijk schijnt de zon dit
jaar en wordt het een gezellige namiddag…
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NIEUW LOKAAL
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De eerste stappen zijn gezet voor een nieuw lokaal ! Via onze gemeente hebben
we een lokaal ter beschikking gekregen achter de brandweerkazerne. Deze
oude frigo van het slachthuis moet nog wel volledig omgebouwd worden tot een
modern repetitielokaal. De nodige afspraken met de gemeente zijn hiervoor
gemaakt en er is reeds een bouwvergunning afgeleverd aan onze fanfare. In
ons volgend Niklaasje op het einde van het jaar zal je er zeker meer van horen.
Hieronder lichten we al een tipje van de sluier op en kan je al eens kijken hoe
het lokaal er gaat uitzien.
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