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EXTRA NIEUWSBRIEF - 2DE KWARTAAL 2017 

Beste leden, 

Hierbij wensen we aandacht te vragen voor de eerstkomende activiteiten van onze 

vereniging. We hopen dat vele leden eraan willen deelnemen en kijken alvast uit om 

jullie te mogen begroeten. 

PANNENKOEKEN met zoetigheden – zondag 21 mei 2017, 
V.V.W. lokalen 107, 108, Fort 2 te Wommelgem – 1STE verdiep,  

doorlopend van 10.00 tot 18.00uur. 

 

Onze vereniging neemt dit jaar ook deel aan de FORTENGORDEL, ingericht door de provincie 

Antwerpen. Het thema van 2017 is “ Muziek in de forten ”.  
We zetten onze deuren die dag open voor het grote publiek en proberen zoveel mogelijk 
pannenkoeken te verkopen. Uiteraard voorzien we een uitgebreid gamma zoetigheden.  

Prijzen: 
Volwassenen         - 2 pannenkoeken aan 3,00 € 
Kind. t/m 12 jaar - 2 pannenkoeken aan 2,00 € 
Voor onze leden doen we wat extra’s! We besloten alle KINDEREN & KLEINKINDEREN (tot en 
met 12 jaar) van V.V.W. leden, GRATIS pannenkoeken te schenken. 
We hebben heel graag dat jullie dit spontaan meedelen aan de familie en van deze geboden kans 
massaal gebruik gaan maken. Laat het een succesvolle familie happening worden.  

!!!   ALLEN DAARHEEN   !!! 
JAARLIJKSE UITSTAP – zondag 11 juni 2017, 

Meer informatie. 

 
Dit jaar organiseert onze Nederlandse zustervereniging, De Edelzanger, de groepsuitstap. Alle door 
hen beschikbaar gestelde informatie kan U lezen aan de achterzijde van deze brief. Zoals jullie 
daarin vernemen verzoeken de inrichters in te schrijven t/m 4 juni via Bert Rijken.  

V.V.W. leden doen dat NIET! 
V.V.W.  vraagt jullie nadrukkelijk ten laatste op 3 juni in te schrijven. Betalen moet uitsluitend 
vooraf op het rekening nummer van onze vereniging: K.B.C. BE 08 7331 4215 1813, met 
vermelding van uw naam en het aantal personen. 
Onze secretaris regelt alles verder met De Edelzanger. We trachten zoveel mogelijk samen de 
verplaatsing te maken om de auto caravaan zo kort mogelijk te houden. Afspraken worden gemaakt 
met het V.V.W. secretariaat, de secretaris coördineert alles. We hopen dat een groot aantal leden 
zal deelnemen. Het wordt meer dan waarschijnlijk een leuke dag. 
 

Met vriendelijke sportieve groet, 
 
De secretaris,  
Guido Verswijvel 
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Uitnodiging 11 juni 2017 

Het vroegere boerenleven. 

Bij deze willen wij jullie uitnodigen voor ons uitstapje van 2017 

Deze keer gaan we terug in de tijd om een kijkje te nemen in het Brabantse plattelands 

leven van weleer. 

We verzamelen uiterlijk om 12.45 uur bij de ingang van het Brabantse Boerenbond 

Museum  

Adres: Pandelaar 106, 5421 NJ Gemert. 

Na de koffie met? Gaan we het museum bezoeken. Er zijn diverse 

activiteiten op deze dag zoals: 

Kampioenschappen “Koeimèlleke”  er is een demonstratie blik knippen en voor de 

muzikale     omlijsting is er “Boeremoeske” 

Na het museumbezoek willen we de dag afronden met een lekkere 

barbecue. 

 

Hiervoor worden jullie om 17.00 uur verwacht bij de 

kantine van FC Drunen Adres: Sportpark Duinzicht 

Torenstraat 150, 5151 JR Drunen. 

Voor deze clubactiviteit vragen wij een eigen bijdrage 

van 10 euro pp (voor leden en partner) en 35 euro pp 

(voor niet leden van de Edelzanger) 

Opgeven kan tot en met 4 juni via: bert.rijken@home.nl na betaling van de eigen bijdrage 

is de opgave definitief. Betaling via:  

NL87RABO 0147 6486 88 ten name van Vogelvereniging de Edelzanger 

 

Enkele nuttige websites: 

www.boeremoeske.nl  www.boerenbondmuseum.nl  www.fcdrunen.nl  

Wij hopen jullie te mogen begroeten op 11 juni 

Jos en Bert. 
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