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WOORDJE VOORAF
Bij het begin van het jaar wens ik jullie via deze nieuwe, moderne weg een voorspoedig en
sportief 2007 toe.
De nieuwsbrief onder elektronische vorm (als mail) is voor sommigen even wennen, maar ik denk
dat je het snel onder de knie zal hebben. De inleiding of samenvatting van een artikel vind je in
de mail die je ontvangt. Als er meer info is, kan je op de link klikken onder het artikel. Deze link
opent het volledige artikel op onze website. Wil je je inschrijven voor een bepaalde activiteit,
stuur dan een mail via de link "Ik schrijf mij in".
Mocht je een probleem hebben om een en andere te kunnen lezen, stuur je best een mail naar
webmaster@vvwturnhout.be

Friesland 2007 - 16 tot 20 mei 2007
We gaan met Hemelvaart weer naar Friesland. Een organisatie die meer voeten in de aarde had
dan gepland. Het belangrijkste is dat we het gered hebben. De locatie is welliswaar gewijzigd,
maar dit opent nieuwe vaargebieden. Tevens hebben we een nieuwe organisator voor dit
evenement. Gezien het beperkt aantal plaatsen vraagt dit een snelle beslissing.
Meer lees je op : Friesland 2007

VOORJAARSACTIVITEITEN
Vrij Podium - zondag 28 januari 2007 - 14 uur
Om dat de geruchten gaan dat er zich onder onze jeugdige leden echte artiesten bevinden,
nemen we de proef op de som. We organiseren vanaf 14 uur in ons clubhuis een vrij podium. Zo
kunnen al de aanwezigen genieten van de kunsten van onze artiesten. Om de planning van de
namiddag enigszins binnen de perken te houden, vragen we de deelnemers zich in te schrijven via
een mail.
Ik schrijf mij in

Wandeling / Eten - zondag 11 februari 2007 - 14 uur
Een gezonde voorjaarwandeling in de Zondereigense bossen met Jos als voortrekker.
Afspraak aan de Stwg op Weelde in Merksplas. Komende van Merksplas aan de linkerkant bij het
begin van het bos in de bocht. (We plaatsen een VVW-wegwijzer) We vertrekken om 14 uur
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stipt.Na de wandeling kan wie wil inschrijven voor een etentje in ons clubhuis.
We voorzien witte worst en beuling met brood en appelmoes, alsook frikandellen met krieken
tegen de democratische prijs van 3 euro per persoon. Voor de wandeling hoef je niet in te
schrijven, je komt gewoon op tijd naar Merksplas: plannetje
Ik schrijf mij in voor het eten

Bowling - zaterdag 10 maart 2007 - 19 uur
Het is een winteractiviteit die we al eens meer deden en die bij de meesten goed in de smaak
viel. Daarom reserveerden wij drie bowlingbanen van 19 tot 21 uur. De kostprijs van de baan
zullen we ter plaatse delen door het aantal deelnemers. De genuttigde dranken tijdens en na de
wedstrijd worden achteraf verrekend. Omdat de baanhuur stipt om 19 uur aanvangt, verzoeken
wij de deelnemers om tijdig aanwezig te zijn. Locatie: Merksplassesteenweg 104 te Rijkevorsel.
Meer info en locatie op info bowling
Wegens het beperkt aantal plaatsen vragen we je op voorhand in te schrijven via Ik schrijf mij
in.
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