Nieuwsbrief
We gaan weer fietsen.
Gezellig samen fietsen in onze prachtige omgeving
waarbij we iedere keer een andere route fietsen
en halverwege pauzeren voor een drankje.
We starten altijd bij de kerk om 13.30 uur.
Opgeven bij Wilhelmien Romijnders
(591990).
De volgende dagen gaan we op pad
als het weer tenminste goed is.

2 mei
16 mei
30 mei

13 juni
27 juni

11 juli
25 juli

8 aug
22 aug

5 sept
19 sept
3 okt

Op 22 aug houden we de dagtocht;
we vertrekken om 10.30 uur,
drinken en lunchpakketje meenemen.
In verband met de veiligheid van uzelf en de veiligheid
van de andere deelnemers, willen we iedereen vriendelijk
doch dringend verzoeken alléén mee te fietsen als u
lichamelijk in staat bent om goed op en af te stappen en
een redelijke snelheid kunt fietsen. U rijdt immers mee
op eigen risico en u dient zelf zorg te dragen voor opvang
bij stukken aan de fiets of andere problemen.
We zijn op zoek naar nieuwe begeleiders(sters) die
de rol van Wilhelmien willen overnemen.
Meld u aan bij Wilhelmien Romijnders
of Kees de Haas (501533).

Nieuwsbrief
Attentie!!Attentie!!Attentie!! Attentie!!
Op 4 mei wordt het kaartseizoen
afgesloten op feestelijke wijze
en daarom kan er niet gebiljart worden.
Dus biljarters opgelet:

Vrijdagmiddag 4 mei: GEEN BILJARTEN !!!!!!!

Gevraagd: Penningmeester.
Seniorenvereniging 50+ te Beneden-Leeuwen zoekt
een gedreven man of vrouw binnen de vereniging.
Uiteraard is gedrevenheid voor deze belangrijke
functie heel belangrijk, maar daarnaast is ook enige
kennis van zaken onontbeerlijk, waaronder dus
boekhoudkundige kennis en is omgang met
elektronisch bankieren een absolute voorwaarde voor
deze functie. In deze functie maakt u dan ook deel uit
van het bestuur van de vereniging.
U kunt sollicitaties sturen naar:
Gé van Hees, secretaris.
Dit kan schriftelijk naar postbus 6658 XK BenedenLeeuwen, per mail aan: gevanhees@gmail.com of
telefonisch op 06-28878713

Nieuwsbrief
Ben je op 1 april 2018
lid van Rabobank Maas en Waal?
Geef ons dan jouw stem tijdens de stemperiode.
Deze loopt van 15 mei tot en met 30 mei 2018.

S.V. Leones is op zoek naar vrijwilligers die hand- en/of spandiensten
willen/kunnen leveren voor hun club.
Het zijn verschillende taken, denk aan:
kantinebediening, bestuurskamerdiensten, schoonmaak, kassa draaien
tijdens de wedstrijden van Leones 1,
onderhoud velden, enz., enz.
Vanaf 1 uur per week is een vrijwilliger al welkom.
De voetbalvereniging Leones is ongeveer 40 weken per
jaar actief i.v.m. de winter- en zomerstop.
Als dit iets voor jou is, geef je dan op bij
Hans van Leeuwen tel: 06-51258916
Aan alle leden van onze mooie Seniorenvereniging.
Zie de bovenstaande “advertentie” als een ludieke
manier om in het opvullen van het penningmeesterschap van Riet Maas te voorzien.
Het bestuur rekent er op dat we deze belangrijke post
snel zullen hebben aangevuld.

Nieuwsbrief

Kinderen koken voor ouderen is een culinair project van
Stichting Meerwaarde Maas en Waal. Kinderen van groep
8 van OBS De Wijzer koken voor ouderen een diner.
De kinderen worden in 2 groepen verdeeld; de ene groep
richt het restaurant in en de andere groep kookt.
Dit alles gebeurt onder begeleiding van professionele
vrijwilligers uit de horeca.
U wordt uitgenodigd om te komen dineren. Vooral opa’s
en oma’s van kinderen van groep 8 van OBS De Wijzer
zijn van harte welkom want zij worden door hun eigen
kleinkind(deren) getrakteerd op een smakelijk diner.
Wanneer: dinsdag 24 april
Waar:
Ons Huukske, ingang Seringenstraat
Aanvang: 12.00 uur
Einde:
14.00 uur
Kosten:
€ 7,50 te voldoen bij binnenkomst
In verband met het beperkte aantal plaatsen moet u zich
opgeven via de mail: keesdehaas@kpnmail.nl.

De eerste 30 aanmeldingen krijgen een
bevestiging met een toegangskaartje.
Wees snel want te laat is te laat.

