Maandkalender juni 2019 KVLV Melsele

Iedere dinsdagavond en donderdagavond fietsen: In juni / juli en augustus gaan we
weer fietsen: iedere dinsdag om 19.30 uur en iedere donderdag om 19 uur. Vertrek
vanop het kerkplein in Melsele. Iedere week is er een andere route tussen de 20 - 30 km.
Onderweg rusten we even onder het genot van een drankje. Voor meer info: Wies
(dinsdag) tel. 03 775 79 97 of Georgette (donderdag) tel. 03 775 19 89.
Tai Chi zondagvoormiddag: 9u30/12 uur. In juni oefenen we op zondagvoormiddag
gratis buiten in Park Cortewalle en bij regenweer in de Boerenpoort. Enkel voor de
mensen die de voorjaarscursus hebben gevolgd. Info Fanny: 0473 59 31 54
Zomerreis donderdag 18/07: Dit jaar gaat de zomerreis naar Oostende en
Oostduinkerke. We vertrekken om 8 uur aan het bushokje naar Antwerpen in Melsele aan
de lichten. Aangekomen in Oostende drinken we eerst koffie en gaan daarna naar de
zandsculpturen. Onze lunch is in Oostduinkerke. Na het eten rijden we met een huifkar
naar zee voor een demonstratie garnalen vissen. Uiteraard gaan we nadien ook proeven
van deze heerlijke lekkernij. ’s Avonds genieten we nog een heerlijke maaltijd en keren
daarna huiswaarts. Weer thuis rond 21 uur. Prijs voor de hele dag: € 60. Inschrijven voor
10/07 bij Nicole: 0474 79 01 59 of Frieda 0474 62 84 06. Overschrijven op rekening
KVLV Melsele: BE20 7376 1614 5356.
Noteer alvast volgende datums in de zomervakantie:
Fietstocht: zondag 04/08
Sneukeltocht: zondag 18/08
Meilsen Koers: zaterdag 31/08
Alle info daarover op onze zomer maandkalender van juli/augustus.

Als je je persoonsgegevens aan KVLV Melsele toevertrouwt, mag je erop rekenen dat KVLV
Melsele op een goede, veilige manier met jouw gegevens omgaat.
KVLV Melsele respecteert daarbij de Europese Verordening 2016/679 m.b.t. de bescherming van
persoonsgegevens (de GDPR). De uitgebreide wetgeving en afspraken hier rond kan je
terugvinden op de website www.kvlv.be waar je onderaan rechts de link 'privacyverklaring' kan
aanklikken.
Leden van de gemeente Beveren die beschikken over een vrijetijdspas kunnen vermindering
krijgen voor onze activiteiten. Gelieve U hiervoor te wenden tot Nicole Steels tel. 03 775 06 94 of
nicolesteels@hotmail.com

