Nieuwsbrief mei-juni 2018
Dit is de laatste Nieuwsbrief voor het zomerreces.
Maar voor de zomer echt begint hebben we nog een aantal activiteiten op de agenda.
En we hopen dat velen van u daar aan zullen deelnemen.
Maandag 7 mei: Wandelen Noord-Beveland
Vertrek 13.00 uur vanaf Emelisse, Kamperland en 13.00 uur vanaf de kerk, Kortgene.
We starten het wandelen bij het Gemeentehuis in Wissenkerke.

Vrijdag 11 mei: Boeren(fiets)route. Een mooie tocht langs diverse bedrijven van Noord-Beveland.
Startpunt is bij Fam. Zuidweg, Stekeldijk 19, Geersdijk.
Wilt u gezellig meefietsen met onze eigen Fietsclub VIA? Dat kan!
Opgeven op 10 mei tussen 17.00 – 19.00 uur bij: Nellie Legemaate 0113 231633 of 06 41517418.
U hoort dan hoe laat zij starten. U kunt haar ook een mailtje sturen: nellegemaate@zeelandnet.nl

Dinsdag 29 mei: Bezoek aan Wijnmakerij Boonman, Stoofweg 10, 4455 VR Nieuwdorp.
De wijnmakerij bestaat sinds 1993 en is ontstaan door een gedeelte van de eigen bessen te gaan gebruiken voor het
maken van wijn. Naast wijn worden er ook sappen gemaakt. We krijgen uitleg over de bessenteelt van vroeger en nu
en over het maken van de wijn. En een bezichtiging van de wijnmakerij.
We drinken er koffie/thee met een bessenvlaaitje en verder nog een glas wijn of sap. Ook is er een winkeltje waar o.a.
wijnen, sappen, jams en chutneys worden verkocht.
De excursie begint om 14.00 uur.
We vertrekken om 13.15 uur vanaf Emelisse, Kamperland en 13.30 uur vanaf de kerk Kortgene.
Kosten excursie, inclusief koffie/thee, vlaaitje, drankje èn meerijden: € 8,00.
Gepast betalen voor aanvang excursie aan Nellie Legemaate.
Opgeven tot 24 mei bij Nel: nel_timmerman@hotmail.com
tel. 06 57583378
Geeft u a.u.b. ook even aan als u wilt rijden? (tegen vergoeding)

Woensdag 27 juni: Afsluiting van het seizoen.
We gaan het seizoen gezellig afsluiten met koffie/thee met lekkers en daarna een glaasje fris of wijn met wat hapjes.
Van harte welkom tussen 15.00 uur en 17.00 uur bij Nel, Prinsendijk 11, Kortgene.
Opgeven tot 22 juni bij Olga: vriesbos@zeelandnet.nl

tel. 0113 376339

Om in uw agenda te noteren: dinsdag 4 september: Dagtocht naar het Westland.
We gaan de historische druivenkassen bekijken en een boottocht maken door het Westland.
Meer informatie volgt later.
Maar u kunt deze dag dus vast vrijhouden om mee te gaan!

Tot slot:
Via de RABO Clubactie heeft onze vereniging € 206,27 in kas gekregen.
Allen die op ons hebben gestemd: heel hartelijk dank!

Graag tot ziens bij onze activiteiten en voor allen vast een mooie zomer toegewenst.
Vriendelijke groet,
Bestuur Vrouwen van Nu Noord-Beveland

www.vrouwenvannoordbeveland.nl

