Uitnodiging CVA Limburg.
Zaterdag 1 September 2018.

Hierbij wordt u, uitgenodigd voor een rondrit in de bossen rond de
schutterij van Opoeteren.
In september 2016 deden we deze activiteit ook, en omwille van de
enthousiaste reacties toen herhalen we deze activiteit nu graag!

Met medewerking van de volgende vrijwilligers:
Kees Berkhout met trekpaard en huifkar.
(geschikt voor een rolstoelgebruiker met begeleider)
Wim Jame met een trekpaard en koets.
Peter Jame met een Fries paard en koets.
Deze zullen rondrijden tussen 14.00 en 16.00 uur.
Samenkomst om 13u45. Rond 17.00 einde van de samenkomst.
Houdt rekening met het weer voor de juiste kledij.
Bij het in- en uitstappen van de koetsen is hulp aanwezig.

Een hapje en drankje zijn ter plaatse verkrijgbaar in het schutterslokaal.
Hiervoor vragen we een tussenkomst van 5 euro per persoon (ter
plaatse te betalen)

Voor verdere informatie en inschrijving (! Vóór 23 augustus ) graag
seintje naar Miek Grypdonck
( miek,grypdonk@belgacom.be ) of 011 /53 75 17
Voor vragen kunt u ook contact opnemen met Kees Berkhout (lid van
onze groep)
( importbelgen@telenet.be )
Met vriendelijke groet en hopelijk tot dan voor een deugddoende
samenkomst, waar je kan maar niet moet meerijden, en waar zeker
weer voldoende kans is ‘lotgenotencontact’
Plaats van samenkomst :
De Sjöttekamer, Driepaalweg 23, 3680 Opoeteren (Maaseik)
Vanuit het centrum van Opoeteren rijdt men richting Dilsen-Stokkem.
Van de rotonde de berg op en dan de eerste rechts. Hier staat ook het
eerste bord van “De Sjöttekamer”
Vanuit E314 afslag Maasmechelen, N78 Richting Maaseik, in
Dilsen-Stokkem aan de lichten linksaf richting Opoeteren. Alvorens
doorgaande weg terug naar beneden gaat (over de berg na ca 4km) inrit
links bij bord “De Sjöttekamer”. Heeft u de inrit gemist, draai dan geheel
rond op de rotonde en neem de eerste rechts.

!!!!!! ZEKER NOG NOTEREN VOOR 2018 ;

6 oktober en 24 november

