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Donderdag 12 maart gezamenlijk diner. 
Het gezamenlijk diner is op donderdag 12 maart om 12.00 uur in de huiskamer van Spuitjeshof. Het menu, 
dat verzorgd wordt door catering De Eyk uit Buggenum, bestaat uit goulashsoep, kipfilet in roomsaus, 
erwten met worteltjes, salade, gebakken aardappelen, verrassingstoetje en koffie of thee.  
De kosten bedragen € 12,00. 
Opgave kan door onderstaande strook met het geld uiterlijk zaterdag 7 maart in de brievenbus van de 
senioren bij de Spar of bij El Geelen, Vlaas 15, tel: 491740, in de bus te deponeren. 
 
Zaterdag 28 maart lange afstandswandeling. Vertrek om 09.00 uur vanaf het Kerkplein. 
Inlichtingen en aanmelden bij Ria Wolter, tel: 592780 of 06-52325373. 
 
Donderdag 2 april Modeshow. 
Modeshow door Harry Kerkhofs Mode(t)huis in de Haammaker. Aanvang 14.00 uur. 
 
Zaterdag 4 april Paasviering. 
Aanvang 13.30 uur met een H. Mis in de Haammaeker, waarna koffie/thee met cake. De Lollypops zullen 
daarna de middag verzorgen. De dag wordt afgesloten met het nuttigen van tomatensoep en een broodje 
kroket. De kosten bedragen € 12,00 per persoon. Opgave kan middels onderstaande strook tot 28 maart.   
 
Donderdag(middag) 23 april bezoek aan de Risk Factory te Venlo. 
Na ontvangst met koffie/thee volgt een programma, speciaal voor senioren, waarin wij op een bijzondere 
manier (on)gezonde en (on)veilige situaties kunnen beleven. Meer informatie in volgende nieuwsbrief. 
 
Agenda: 
Donderdag 12 maart : Gezamenlijk diner 12.00 uur, huiskamer Spuitjeshof; 
Dinsdag 17 maart : Kienen, 13.30 uur, De Haammaeker; 
Zaterdag 28 maart : Lange afstandswandeling, vertrek 09.00 uur Kerkplein; 
Donderdag 2 april : Modeshow door Harry Kerkhofs Mode(t)huis, 14.00 uur, de Haammaeker; 

Zaterdag 4 april : Paasviering, 13.30 uur, De Haammaeker. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Opgavestrook gezamenlijk diner op donderdag 12 maart in de huiskamer bij Spuitjeshof 
 

Naam: …………………………………………  Telefoon: ……………………………… 
 
Strook met het geld uiterlijk zaterdag 7 maart in de bus bij de Spar of bij El Geelen, Vlaas 15, tel: 491740 in 
de brievenbus deponeren. 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Opgavestrook Paasviering op zaterdag 4 april 12  
 

Naam: …………………………………………  Telefoon: ……………………………… 
 

Strook met het geld uiterlijk zaterdag 28 maart in de bus bij de Spar of bij El Geelen, Vlaas 15, tel: 491740 in 
de brievenbus deponeren. 

JAARGANG 11, NUMMER 2             MAART 2020 

mailto:seniorenverenigingneer@gmail.com

