Contactnamiddag 2017

Beste VNR-vrienden, familie, verpleegkundigen,
Traditiegetrouw starten we het seizoen met de contactnamiddag.
Na het succes van de voorbije jaren kiezen we ook dit jaar terug voor een petanque
tornooi. Het is een ideale manier om tijdens het spel elkaar nog beter te leren
kennen. Er is ook mogelijkheid om een kaartje te leggen voor diegenen die het liever
iets kalmer aan doen.
Dit tornooi gaat door op zondag 5 maart 2017. Jullie worden allen
verwacht om 14.00 uur.
Opgelet: de contactnamiddag gaat ook dit jaar door in de Oude Sporthal
gelegen in de Koning Albertstraat te Ardooie.
Voor bewegwijzering zie plannetje op de achterzijde van deze uitnodiging.
De voorbije jaren was het petanquetornooi echt wel een succes en we hopen dit jaar
natuurlijk op nog meer deelnemers. De winnende ploeg krijgt ook dit jaar een
attentie. Maar het belangrijkste is natuurlijk het deelnemen en een gezellige
namiddag beleven.
PS: personen die liefst met hun eigen petanque-ballen spelen, brengen die gerust
mee. De VNR heeft ondertussen voor de anderen voldoende ballen aangekocht.'
Buiten het petanque spel is er natuurlijk nog gelegenheid zat om elkaar de
belevenissen van de voorbije winter te vertellen, dit bij een geurig kopje koffie en
een lekker stuk taart.
Ook maken we van de gelegenheid gebruik om onze activiteiten van het nieuwe jaar
wat toe te lichten.
Inschrijven tegen uiterlijk 26 februari 2017 door overschrijving van 4 euro per
persoon op rekeningnummer BE89 4675 0322 6185 van VNR, Alfons Sifferstraat
34, 9930 ZOMERGEM, met vermelding contactnamiddag, naam patiënt, aantal
deelnemers.
Men is pas ingeschreven na betaling.
Bij annulering onmiddellijk Matthys Gino verwittigen op tel nr 09/372 67
02 of gsm 0476/944 522. Zo niet wordt het inschrijvingsgeld niet
teruggestort. Dank voor uw begrip.
Hopelijk tot dan

Gino
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