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CULTURELIZzz
De
Nieuwjaarsborrel was weer erg
u
gezellig!!!
En het welkomstdrankje
is ons aangeboden door de
LEEUWERIK

RIKCONCOURS
Donderdag 7 februari begint het
rikconcours. De uitslag en
prijsuitreiking is dan op 20 maart
tijdens de jaarvergadering.
CARNAVAL
Maandag 4 maart vieren wij weer
carnaval. Ook nu weer met,onze
overheerlijke, erwtensoep,
roggebrood met spek en
pannenkoeken. De middag wordt
weer opgeluisterd door Jos
Bluekens de accordeonist. Deze
keer vragen wij,om de kosten te
drukken,

Een eigen bijdrage van € 10.00 van
U. Verder hopen wij weer op een
gezellige middag,dus haal de
carnavals kleding maar weer uit de
kast. Tot ziens op 4 Maart!!!!!
PS.VERGEET NIET OP TIJD UW
DEELNAME FORMULIER IN TE
LEVEREN!!!!!!!!
JONG VAN HART EN GEEST

Woensdag 20 februari van 14.00
tot 17.00 uur organiseren wij deze
gezellige middag,waarbij iedereen
van Harte Welkom is, dus breng
vrienden,buren,familie en
kennissen mee. De middag is
gratis incl. een kopje koffie met
vlaai. Verdere drankjes zijn voor
eigen rekening.

DEELNAME formulier:
Jong van Hart en Geest
Woensdag 20 februari
om 14.00 uur
Naam:…………………………
Adres :
…………………………………..

Aantal personen

……

s.v.p. inleveren voor 12 febr.
Bij Corry Staaiakker 5
---------------------------------------DEELNAME formulier
CARNAVAL 4 Mrt. 12.00 uur
Naam…………………………...
Adres:………..........................
aantal personen…
s.v.p. inleveren voor 25 febr.
Incl.€ 10,00 voor de Lunch
Bij Corry Staaiakker 5
06 40430020
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Workshops KBO Ulvenhout..vrij tekenen.
De workshop is onder leiding van de Bredase kunstenares
Dora van der Hoven. En is in de Pekhoeve, Dorpstraat 94, Ulvenhout.
Voor nadere informatie kunt u terecht bij:
Dhr. Fried Raupp tel. 076-5656239.

Verder is er een verzoek van de ,Carnavals vereniging Galder/ Strijbeek
Of er iemand van onze leden, in de jury van de optocht wil plaatsnemen.
Wij ,als KBO, krijgen ieder jaar van de Carnavals vereniging een bijdrage
in de kosten voor onze viering. Dus zou het leuk zijn er ook iets voor terug
te doen.
U kunt zich hiervoor opgeven bij:
Tamara Nooren
Tel: 06 42736077.

