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dames van Vrouw Aktief hier de uitnodiging
voor onze allereerste

HAP & TRAP op donderdag 3 oktober 2019!!!
Om 12 uur komen we op de fiets # bij Annemarie Swinkels in
de Smidse Kanaalstraat 54 - ingang links van huis We heten iedereen welkom en stellen de gastvrouwen* aan jullie voor die een lunch gaan
verzorgen en in hun huis ongeveer 5 Vrouw Aktief leden gaan ontvangen.
Dan krijgen we te horen waar we de lunch kunnen gaan nuttigen.
Om 12.30 uur vertrekt iedereen naar het opgegeven adres ergens in Son en Breugel
Om 14.30 uur zijn we allemaal weer terug in de Smidse. Zodat we even kunnen vertellen
aan elkaar waar we geweest zijn, wat we daar gegeten hebben en met wie en hoe lekker en
gezellig het was. In de Smidse is ook koffie /thee / fris /wijntje met wat zoets, want dat praat
gezelliger. Eindtijd 15.30 uur
Om mee te doen aan de allereerste HAP & TRAP geef je je NU op en betaal je € 6,50
Heb je een speciaal dieet of glutenvrij/allergie? Geef het dan door bij aanmelden aan Helma.
* Wij zoeken nog een paar gastvrouwen. Deze mogen uit heel Son en Breugel komen.
# Kun je niet fietsen en kom je liever met de auto of (wil je) meerijden, geef dit door aan Helma.
Info en/of aanmelden als gastvrouw bij Helma Coppelmans 06-13478361

Aanmelden en betalen voor deze Hap & Trap van
kan t/m 29 september bij
Els Donkers e-mail: penningmeester@vrouwaktief.nl Tel.: 0499- 475 157
€ 6,50 overmaken met vermelding van je naam en Hap & Trap op NL 28 RABO 0170 41 04 12 of € 6,50 in
gesloten envelop met je naam en tel.nr. en Hap&Trap in brievenbus A.v.d.Venstr.26 Son mag ook.

