Winksele-Delle, december 2018

Uitnodiging ledenfeest
Zondag 20 januari 2019
Beste lid van Landelijke Gilde Winksele-Delle,

Traditiegetrouw viert de Landelijke Gilde van Winksele-Delle in januari het ledenfeest. Dit vindt dit jaar
plaats op zondag 20 januari 2019, om 12 uur, in de parochiezaal van Delle.
Wat staat er op het programma?
•
Foto’s van activiteiten van het voorbije jaar
•
Voorstelling van het jaarprogramma 2019 (+ vraag voor goedkeuring)
•
Prijsuitreiking Wielertoeristenclub Delle
•
En we gaan nog eens kwissen !
Wat staat er op het menu?
•
Aperitief met een assortiment van hapjes
•
Fluweelsoepje van boschampignons met lookbroodjes
•
Tongfilets met witloofsnippers en kruidenroom
•
Filet van speenvarkentje met seizoengroenten en sjalotsausje
•
Dessertbord "Ter Buken"
•
Koffie met zoetjes
Inschrijven kan door uiterlijk dinsdag 8 januari 2019 per deelnemer 35 euro (dranken inbegrepen)
•
te storten op rekeningnummer BE56 7341 1310 0288 van Landelijke Gilde, Eikestraat 6,
met vermelding “Ledenfeest 2019”
•
contant te betalen bij Remi Vandevenne, Eikestraat 6, tel. 016-60 91 49
Het ledenfeest wordt voorafgegaan door een misviering voor overleden leden van de Landelijke Gilde
Winksele-Delle, om 11 uur, in de winterkapel van de parochiekerk H. Hart.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van LG Winksele-Delle

PS. Iedereen is natuurlijk ook welkom op de Nieuwjaarsdrink tijdens het eerste dorpscafé van het
nieuwe jaar, op zondag 6 januari van 10 tot 13 uur, in de kleine parochiezaal. De gilde trakteert met
een glaasje bubbels en hapjes.

Jaarplanning 2019*
Januari
zo 6/1 nieuwjaarscafé
zo 20/1 ledenfeest
Februari
za 9/2 lichtjestocht
Maart
Start seizoen wielertoeristen
zo 3/3 of 10/3 winterwandeling + spek met eieren
ma 11/3 lentewandeling 1
zo 24/3 bezoek Afrikamuseum
ma 25/3 lentewandeling 2
April
ma 8/4 lentewandeling 3
zo 21/4 paaseierenworp

Mei
zo 12/5 brunch Moederdag
Juni
za 29/6 dorpsbarbecue met animatie
Juli / Augustus
zo 25/8 ronde van Leuven
September
zo 8/9 dorpscafé + mini-boerenmarkt
zo 15/9 Dag van de Landbouw
ma 16/9 herfstwandeling 1
zo 22/9 bezoek kastelen/kasteeltuinen in Wallonië
ma 30/9 herfstwandeling 2
Oktober
ma 14/10 herfstwandeling 3
zo 13 of 20/10 dorpscafé met verkoop lidkaarten
za 26/10 Halloweentocht
woe 30/10 kookles 1
November
woe 13/11 kookles 2
za 30/11 kookles 3
December
zo 1/12 Sinterklaas + dorpscafé
* Datums onder voorbehoud van wijzigingen

