Oktober 2017
Beste Vlamingen in Surrey,
Tijdens ons jaarlijks Midzomernachtfeest in
juni, met als thema Midsummer Murders
Night, werd van alle VIS leden hun crimineel
verleden even onder de loep genomen.
Daarna zagen detectives, spionnen, dieven,
Gangsta granny en politie toch nog kans om
gezellig samen te kwissen en van een
superlekkere maaltijd te genieten, ten huize
van Rechter Ann. Het was een
supergezellige avond zonder verdere
noemenswaardige incidenten.
Bedankt Ann en Peter alweer voor jullie gastvrijheid.

Inmiddels zijn we dan toch weer, zij het met enige vertraging, gestart met de voorbereidingen van
het volgend clubjaar. Wij zijn er klaar voor !!!

Eerst weer even voorstellen ...
Ons Organiserend Comité ziet er nog steeds uit als volgt : Voorzitter : Brit Beckers ; Penningmeester
: Bruno Stalmans ; Activiteiten : Erika Higginson, Eva Van Loock en Ann Cools; Website : Ann
Deckers
Ons Organiserend Comité zit vol leuke ideën, maar nieuwe ideëen en suggesties zijn natuurlijk altijd
van harte welkom. Uiteraard horen we ook graag van andere leden of en waar er iets interessants
of leuks te beleven valt.

Lidgeld
Het lidgeld blijft alweer onveranderd en bedraagt nog steeds £ 10.
Je kan betalen met cheque (ten name van ‘Vlamingen in Surrey’, op te sturen naar onze
penningmeester Bruno Stalmans, “Old George”, Hill Close, Wonersh Guildford GU5 5QP)

maar je kan ook betalen via overschrijving op rekening nr 89507118 ‐ Sort Code 60‐24‐20 van
Vlamingen in Surrey, met vermelding van LIDGELD + familienaam.
Dit geldt trouwens ook voor alle betalingen voor deelname aan onze activiteiten tenzij anders
vermeld op de inschrijvingsformulieren.
Lidmaatschap aanvragen of vernieuwen en inschrijven voor onze activiteiten kan via onze website
www.vlamingeninsurrey.co.uk Mogen we iedereen vragen om het formulier voor de hernieuwing
lidmaatschap of om lid te worden, volledig in te vullen. Zo kunnen we ons adressenbestand
updaten en hebben we van iedereen weer de juiste contactgegevens. Als lid geniet je ook van
voordeelprijzen op tal van onze activiteiten !!!

VIS‐activiteiten in een notedop ...
Dinsdag 17 oktober
Zondag 22 oktober
Zondag 5 november
Woensdag 22 november
Zondag 3 december
Maandag 4 december
Zondag 10 december

:
:
:
:
:
:
:

Ladies Night – in Kinghams Restaurant in Shere
Haloweenwandeling – Priory Farm in Redhill
Herfstwandeling : de Hidden Hindhead Walk
Ladies Night – bij Erika Higginson ‐ Gentse Waterzooi
Sinterklaasfeest
Create for Christmas ‐ Woking
Kerstborrel

VIS Ladies night : Dinsdag 17 Oktober
Waar kunnen we beter de spits mee afbijten dan met een gezellige Ladies Night en een lekker
etentje ?
Op dinsdag 17 oktober verwachten we jullie in Kinghams Restaurant in het
pittoreske Shere (Gomshall Lane, GU5 9HE). Meer informatie vind je op
www.kinghams‐restaurant.co.uk
Afspraak om 7 uur. Graag een seintje aan Ann Cools voor vrijdag 13 oktober als je meegaat !!
(ryckaseys@hotmail.com )

Halloween‐wandeling : Zondag 22 oktober
Dit jaar willen we weer eens gaan griezelen.. dus
gaan we een Halloween wandeling doen. Na enig
zoekwerk kozen we voor de Priory Farm in Redhill .
De ‘Spooky Trail’ ziet er wel spooky uit. Ze volgt
bovendien de Discovery Walk, met tal van attracties
voor jong en oud (karpervijver (visvoeder ter plaatse
te koop) boerderijdieren, een houten schip..)

HAUNTED HALLOWEEN
Jump on your broomstick and have a horribly good time!
Frightfully good fun starts from Saturday 7 October.
Neem alvast een kijkje op de website http://www.prioryfarm.co.uk/whats‐on/halloween/
We spreken af op de parking van de Farm, Sandy Lane, South Nutfield, Redhill RH1 4EJ om 13.30 u.
Meer informatie over een mogelijke afternoon tea volgt nog.

Herfstwandeling op zondag 5 november
De National Trust beschrijft het “Autumn
Colour Walk.... The Hidden Hindhead walk
takes you to the best viewpoint across the
reunified landscape.” Een aanrader dus als
herfstwandeling zijn de Hindhead Commons
and Devil’s Punch Bowl. Na de opening van de
A3 tunnel heeft de restauratie en het herstel
van het kwetsbare en bedreigde historische
heide‐biotoop gezorgd voor de terugkeer van
zeldzame en diverse broedvogels zoals de
boomleeuwerik.
We spreken af om 2 uur bij de Devil's Punch Bowl café car park, waar we na de wandeling nog
kunnen nagenieten bij een “mouthwatering Afternoon Tea”
https://www.nationaltrust.org.uk/images/maphiddenhindheadwalk.jpg

VIS Ladies night : Woensdag 22 november
Voor de volgende Ladies Night, nodigt Erika Higginson, ons weer uit voor een etentje bij haar thuis.
Op het menu staat haar overheerlijk specialiteit : Gentse Waterzooi.
Afspraak rond 7 uur. Ten huize van Erika, Robinswood, March Road, Weybridge KT13 8XA
Gelieve haar tijdig te laten weten of je erbij kunt zijn (higginsonfamily@a65.co.uk )

Hij komt, hij komt, naar Woking ... op zondag 3 december in de namiddag
Sinterklaas komt op zondag 3 december weerom op
bezoek bij de Vlaamse kinderen in Surrey. Naar goede
gewoonte brengt hij zijn Pieten mee en die hebben
voor alle kinderen steeds wat lekkers bij !
Op speciaal verzoek van de Sint : hij zou heel graag
hebben dat de kinderen dit jaar weer eens iets extra
willen doen, bv een dansje of een liedje of zo... hij
heeft zijn Pieten‐jury mee, en die hebben kadootjes
voor de beste, leukste, mooiste act, heeft hij gezegd !!
Meer praktische informatie over het VIS Sinterklaasfeest en het inschrijfformulier volgen in een
volgende nieuwsbrief, maar noteer alvast deze datum in je agenda.
We willen graag reeds horen of jullie aanwezig zullen zijn en met hoeveel kinderen. Dus graag zo
spoedig mogelijk een kort mailtje naar info@vlamingeninsurrey.co.uk !
Verder heeft de Sint onlangs de krantenkoppen gehaald. Dit wil ik even met jullie delen.
http://www.standaard.be/cnt/dmf20171005_03114021
Mocht je nog op zoek zijn naar een mooie unieke vakantiebestemming, Demre (het historische
Myra) en omstreken is een aanrader. Je kan er de Saint Nicholas route volgen langsheen de
prachtige Lycische kust. De burgemeester van Beymelek heeft er een boek over geschreven en runt
daar trouwens een gezellige B&B. Het zou fantastisch zijn, mocht de Sint daar echt begraven liggen.

‘Create for Christmas’ op maandag 4 december in Woking
Elk jaar heeft in Christ Church op de Square in Woking een gezellige
Christmas Craft Evening plaats. Je kan er vanalles kopen voor de kerst,
maar vooral kan je er ook vanalles zelf maken. Wie zin heeft komt
gewoon !! Van 19 ‐22 u.

Kerstborrel op Zondag 10 december 2017 ‐ 16 – 20 uur
meer info volgt.

We hopen dat er bij ons aanbod aan activiteiten voor iedereen iets leuks zit en dat we jullie van
harte spoedig mogen begroeten.
Met vriendelijke groet,
Het Organiserend Comité

