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LIDGELD 2018
Graag willen we jullie er nog even aan herinneren dat het einde
van het jaar nu echt heel dichtbij is.
Heel veel leden hebben hun lidgeld voor 2018 al betaald. Maar
diegenen die dat nog niet gedaan zouden hebben, kunnen dit
alsnog doen tot 10 januari 2018 door overschrijving van €25 op
rekeningnummer BE77 7333 5302 3042
Voor bijleden bedraagt het lidgeld €10 . Als u dit op -jd in orde
brengt blij. alles doorlopen zoals voorheen.
Ria

WINTERWANDELING
3 DECEMBER 2017
De winterwandeling was een succes. Ondanks het druilerige weer
waren er toch drieëntwin-g geïnteresseerden die meewandelden
door de Langdorpse omgeving langs de Demer en door de bossen.
Halverwege stopten we voor een opkikkertje aan de Heimolen en de
barbecue na de wandeling deed iedereen heel veel deugd. Zeker
voor herhaling vatbaar.
Ria
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QUIZ– EN KAASAVOND
26 JANUARI 2018
Omdat het al-jd zo leuk is, organiseren we nog een keer een
gezellige quizavond.
Iedereen kent ondertussen het stramien: lees je krant voor de
actualiteitsvragen, lees je handboek over wijnen en bieren nog
een keer en haal je geschiedenisboek weer boven. Of….. vertrouw
gewoon op je gezond verstand! Het beloo. in elk geval weer een
spannende avond te worden.
Om lichaam en geest te versterken is er tussendoor weer een kaas
- en vleesbuﬀet voorzien.
Deelnameprijs: €10 pp.
Inschrijven is noodzakelijk en kan bij Ann Mellaerts op
annmellaerts@telenet.be of op 0472/528607 tot 21 januari 2018.
Aanvang: 20u. in ’t PALOK
Ria
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AGENDA 2017 - 2018
26 januari 2018
?? maart 2018
25 mei 2018
3 augustus 2018
5 oktober 2018
2 december 2018

Quizavond met kaas … (Palok)
Wijn (Palok)
Food? (Palok)
Culinaire wandeling (??)
Bier (Palok)
Winterwandeling (??)

Jos Diels verkoopt zijn brouwinstalla-e. Naast de
installa-e zijn er ook nog inox ketels, een
schrootmolen en andere items te koop.
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Redac-e en lay-out: Hugo Verreycken

Voor meer informa-e kan je contact opnemen
met Jos op 0478/801243 of dielsjos@gmail.com

