Voorbije activiteiten

Hopelijk zijn jullie bij de veertig gelukkigen, die

1. Gespreksavond – kaartcafé
Er is weer gelachen, geroepen, gedronken, gevloekt, maar
vooral plezier gemaakt door ‘de vaste klanten’ van onze
kaartavonden. Tot volgende keer.

meekunnen naar de Zoo Backstage op zaterdag 10 mei.

Komende activiteiten:
1. Praat- en kaartcafé
Op 13 mei verwachten we jullie weer voor de ontspannende
kaart- of praatavond. Probeer eens voor deze voorlaatste
keer een vriend of vriendin mee te brengen. Iedereen is
van harte welkom.
2. Rondleiding ZOO Antwerpen backstage

Rondleiding ZOO Antwerpen
backstage

Hier volgen de laatste inlichtingen:
Vertrek:

8.33 u. aan het station van Korspel

Misschien carpoolen ? Liever tien minuten te
vroeg, dan 1 minuut te laat.
Overstappen in Mol (5 minuten de tijd)
Aankomst in Antwerpen om 9.42 u.
Rondleiding begint onmiddellijk om 10.00 u. (dus niet
namiddag!). We blijven dus samen met de hele groep.
Deze duurt ongeveer tot de middag. Daarna is
iedereen vrij om te doen en te gaan waar je wilt. Denk
er wel aan, als je buiten de Zoo gaat, kan je niet meer
terug binnen!
Terugtocht:

We verzamelen om 17.50 u voor de

poort van de Zoo. (Dus diegene die gaan winkelen of
de stad bezoeken, komen ook naar de poort van de
Zoo !)
Trein staat te wachten in het station en vertrekt om
18.18 u.

Na de overstap in Mol, komen we terug in Beverlo om
19.27 u.
Het is een groepsticket, dus moeten we samen reizen.
Hopelijk wordt het een heel gezellige dag.
2. Planning van volgend jaar.
Binnenkort gaan we het programma van volgend werkjaar
opstellen. Heb jij een voorstel? Wel deel het ons mee. We
gaan proberen er zoveel mogelijk rekening mee houden.
Vul onderstaand briefje in breng het binnen aub.
-----------------------------------------------------------------

Ik heb aan volgende activiteiten meegedaan:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Voor het volgend werkjaar had ik graag volgende
activiteiten:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..
Ik ben bereid om mee te helpen bij de activiteit:
…………………………………………………………………………………………………
Naam: ……………………………………… adres: ………………………………

