OKTOBER 2018
Beste Vlamingen in Surrey,
We zijn alweer een maand ver in ons Lustrumjaar en onze Ladies Night
bij Brouge was een succes. Na een nogal Vlaams menu, konden we ons
etentje afsluiten met een heerlijke wafel met slagroom en aardbeien.
En dat hier in Engeland !!
Bovendien is ons Organiserend Comité druk in de weer om een
feestelijk programma samen te stellen. Voor wie het nog niet
meegekregen had, dit jaar 2018‐2019 wordt voor onze club een heel
bijzonder jaar. Sinds onze allereerste VIS‐nieuwsbrief in december
1998 zijn er namelijk reeds 20 jaar verstreken. Reden genoeg dus om
te vieren en dat willen we dan ook samen met jullie doen !!

Nog even voorstellen ...
Ons Organiserend Comité blijft met veel enthousiasme samenwerken en organiseren en 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
We proberen steeds om een gevarieerd programma samen te stellen met voor elk wat wils. 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 zoals vorig jaar onveranderd en bedraagt nog steeds £ 10 per gezin.
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 weerom 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 VIS‐lid geniet je van een ruim aantal voordelen en kortingen bij tal van onze activiteiten !!
Vooral dit jaar willen we onze leden extra in de bloemetjes zetten !!

Noteer de volgende data alvast in je agenda.
Gezelligheid is troef bij VIS, dus rekenen we erop dat jullie erbij zijn !

Jubileumjaar 2018‐2019 ‐ VIS‐activiteiten in een notedop
Dinsdag 25 september
Zondag 14 oktober

:
:

Donderdag 8 november
Zondag 18 november
Zondag 2 december
Zondag 16 december

:
:
:
:

Ladies Night – Brouge in Twickenham
Herfstwandeling : Windsor Great Park – Long Walk
met Afternoon Tea
Flanders Remembers in St Paul’s Cathedral
Bezoek aan Reigate Caves met Afternoon Tea
Sinterklaas bezoekt VIS
Lustrum‐Concert – Kerst‐drink

Verder staan er voor het Voorjaar 2019 nog volgende activiteiten
op het programma :
Lustrum – Nieuwjaarsborrel
Weekend uitstap : Bezoek ‘Flemish Weavers’ in Llangwmn (Wales)
Fietstocht in London ‐ met gids
VIS Lustrum wedstrijd borden schilderen – Ceramics Café – Special voor de kinderen
Wandeling The Sculpture Garden / Frensham Pond met Afternoon Tea

Zondag 14 oktober : Herfstwandeling in Windsor Great Park
In de voetsporen van de Royals, maken we een wandeling door Windsor Great Park, langs de Long
Walk en doorheen het wildpark. Een mooie wandeling met prachtige uitzichten.
https://www.windsorgreatpark.co.uk/en/experiences/the‐long‐walk‐and‐deer‐park
We spreken af om 13.00 uur op de parking op Kings Road,
recht tegenover een roze gebouw en een pad dat naar de
Long Walk leidt. Vandaar wandelen we door het rendier‐
park naar de ‘Copper Horse’ en terug. De kinderen
kunnen een fietsje of stepje meenemen.
Na de wandeling laten we ons verwennen met een High
Tea. Daarvoor rijden we met de auto naar de Windsor
Farm Shop ( https://www.windsorfarmshop.co.uk/ ).
Daar hebben we uitzonderlijk kunnen reserveren voor een Afternoon Tea.
Dit is normaal op zondag niet mogelijk.
Zaterdagochtend ten laatste moeten we bevestigen.
Dus als je meegaat, graag tegen
vrijdag een seintje op 07850‐546162
(mob Brit)
En nu maar duimen voor een beetje
zon om de prachtige vergezichten in
Windsor nog mooier te maken.

Donderdag 8 november 2018 : Flanders Remembers Concert
Naar aanleiding van de 100ste herdenking van de Wapenstilstand van de Eerste
Wereldoorlog, wordt er een bijzonder concert gegeven in de St Paul’s Cathedral door Het Vlaams
Symfonisch Orkest en het St Paul’s Cathedral Choir, onder leiding van Dirk Brossé. De uitnodiging
voor dit concert volgt in een aparte e‐mail.

Zondag 16 december 2018 : Lustrum Concert – Kerstborrel
Naar aanleiding van het 20‐jarig bestaan van Vlamingen in Surrey, hebben we Bruno Stalmans en
zijn Kamerensemble The Chinthurst Consort bereid gevonden om onze traditionele Kerstborrel met
een uniek concert op te luisteren. Na het concert wordt er een afternoon tea aangeboden.
Het concert en de afternoon tea vinden plaats in het Barnett Hill Luxe Hotel in Guildford.
HOU DEZE DATUM VRIJ !! meer informatie volgt in de volgende nieuwsbrief.
Meer informatie over het bezoek aan de Reigate Caves en ons Sinterklaasfeest volgt in een
volgende nieuwsbrief. Hou alvast de data vrij !
We hopen jullie van harte op onze activiteiten te mogen verwelkomen!!
Namens het Organiserend Comité
Brit Beckers

