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PROGRAMMA

CIJFERSPEL:
De winnende cijfers van deze maand zijn:
14-30-38-58-67

KOERSBALLEN:
Op dinsdagmiddag om 14.00 uur kunt u weer koersballen. Locatie: de
Vossenkuil.
Informatie:
Lenie Weezenaar, telefoon: 0166 672821
José van Houte,
telefoon: 06 51429921

RIJBEWIJSKEURINGEN:
De eerst volgende rijbewijskeuring is op dinsdag 18 april 2017.
De keuring vindt plaats in de Vossenkuil. Voor informatie of afspraak:
0188 724999

PAASBINGO:
Op woensdagmiddag 12 april 2017 wordt weer de maandelijkse bingo
gehouden. Deze start om 14.00 uur in de Vossenkuil. Entree: € 6,-inclusief bingokaart, lotnummer, koffie/thee en koek en er zijn leuke
paasprijsjes!

KONINGSBINGO:
Op dondermiddag 27 april 2017 wordt de jaarlijkse koningsbingo
gehouden. Deze start om 14.00 uur in de Vossenkuil. Entree: € 6,-inclusief bingokaart, lotnummer, koffie/thee en koek en er zijn leuke
koningsprijsjes!
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MODESHOW:
Op woensdag 29 maart 2017 wordt de voorjaars modeshow gehouden
in de Vossenkuil, aanvang: 14.00 uur. Dus dames, NIET vergeten!

SAMENDOEN:
De aktie van SamenDoen heeft de vereniging toch mooi een bedrag
van € 949,-- opgeleverd.
Dank aan allen die hier aan hebben meegedaan.

FIETSEN:
Op woensdag 3 mei a..s. willen wij de fietsclub weer starten, Vertrek
zoals voorheen vanuit de Vossenkuil rond 13.30 uur.

LEDENTAL:
Het ledental is begin dit jaar gegroeid naar 300 leden.

DAGHAP:
De daghap wordt niet meer maandelijks uitgegeven maar blijft wel
bestaan. U kunt dus nog steeds terecht voor de daghap, inclusief
ledenkorting.
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BINGO EN ASPERGEMAALTIJD:
Op woensdag 10 mei 2017 wordt, na de bingo, een aspergemaaltijd
aangeboden. Voor diegene die geen asperges lusten zijn er andere
groenten. Voor leden die niet willen deelnemen aan de bingo maar wel
aan de aspergemaaltijd, deze start rond 17.00 uur. De kosten voor de
maaltijd (inclusief bingo) bedragen € 10,-Afrekenen bij binnenkomst a.u.b.

STROOKJE ASPERGEMAALTIJD:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Naam

: …………………………………………………………………………

Aantal personen : …………………
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inleveren bij:

Leo Hartman
Pr. Mauritsstraat 3
Oud-Vossemeer
Telefoon: 0166 672937
of per email: seniorenvosmeer@zeelandnet.nl
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