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Website Mannen Van ’67  : http://www.mannenvan67.be 
Leden Vergaderingen elke 4de vrijdag v/d maand in Café Sport om 20u30– Martelaerenplein 6 – Leuven Station 

 

 

MANNEN VAN MANNEN VAN MANNEN VAN MANNEN VAN ‘67‘67‘67‘67    
Het Jaartallenleven van Leuven opgenomen 

op UNESCO'S Representatieve Lijst van  
Immaterieel Cultureel Erfgoed van de Mensheid   

 

Het Jaartallenleven van Leuven  door de  
Vlaamse Gemeenschap opgenomen op de 
inventaris voor Immatrieel Cultureel Erfgoed  

 

 

 

Uitnodiging: Uitnodiging: Uitnodiging: Uitnodiging: Nieuwjaarsreceptie Blok 7 !Nieuwjaarsreceptie Blok 7 !Nieuwjaarsreceptie Blok 7 !Nieuwjaarsreceptie Blok 7 !    

    
    
    

Beste mannen,Beste mannen,Beste mannen,Beste mannen,    
    
    
Zoals reeds vele jaren voor ons, wensen we ook dit jaar de traditie verder te Zoals reeds vele jaren voor ons, wensen we ook dit jaar de traditie verder te Zoals reeds vele jaren voor ons, wensen we ook dit jaar de traditie verder te Zoals reeds vele jaren voor ons, wensen we ook dit jaar de traditie verder te 
zetten.  Daarom nodigen de Mannen van '67 u en uw partner van harte uit op zetten.  Daarom nodigen de Mannen van '67 u en uw partner van harte uit op zetten.  Daarom nodigen de Mannen van '67 u en uw partner van harte uit op zetten.  Daarom nodigen de Mannen van '67 u en uw partner van harte uit op 
zaterdag 24 januari 2015 vanaf 19uzaterdag 24 januari 2015 vanaf 19uzaterdag 24 januari 2015 vanaf 19uzaterdag 24 januari 2015 vanaf 19u    voor voor voor voor een hapje en een drankje in Café Sport een hapje en een drankje in Café Sport een hapje en een drankje in Café Sport een hapje en een drankje in Café Sport 
ter ere van het nieuwe jaar.ter ere van het nieuwe jaar.ter ere van het nieuwe jaar.ter ere van het nieuwe jaar.    
    
Voor de milde bijdrage van 10 euro per persoon worden er tot middernacht Voor de milde bijdrage van 10 euro per persoon worden er tot middernacht Voor de milde bijdrage van 10 euro per persoon worden er tot middernacht Voor de milde bijdrage van 10 euro per persoon worden er tot middernacht 
drank en hapjes voorzien.  Vanaf middernacht is de drank voor eigen rekening.drank en hapjes voorzien.  Vanaf middernacht is de drank voor eigen rekening.drank en hapjes voorzien.  Vanaf middernacht is de drank voor eigen rekening.drank en hapjes voorzien.  Vanaf middernacht is de drank voor eigen rekening.    
    
Inschrijven kan tot 16 januari 2014Inschrijven kan tot 16 januari 2014Inschrijven kan tot 16 januari 2014Inschrijven kan tot 16 januari 2014    bij de Mannen van '67:bij de Mannen van '67:bij de Mannen van '67:bij de Mannen van '67:    
    

• via email: "info@mannenvan67.be"via email: "info@mannenvan67.be"via email: "info@mannenvan67.be"via email: "info@mannenvan67.be"    
    
    of bijof bijof bijof bij    
    

• Rudi Schreurs, Weggevoerdenstraat 139, 3012 Wilsele,Rudi Schreurs, Weggevoerdenstraat 139, 3012 Wilsele,Rudi Schreurs, Weggevoerdenstraat 139, 3012 Wilsele,Rudi Schreurs, Weggevoerdenstraat 139, 3012 Wilsele,    
0486/78.98.560486/78.98.560486/78.98.560486/78.98.56    

• Peter Willeghems, Désiré Mellaertsstraat 11, 3010 KesselPeter Willeghems, Désiré Mellaertsstraat 11, 3010 KesselPeter Willeghems, Désiré Mellaertsstraat 11, 3010 KesselPeter Willeghems, Désiré Mellaertsstraat 11, 3010 Kessel----Lo, Lo, Lo, Lo, 
0497/80.29.500497/80.29.500497/80.29.500497/80.29.50    

    
en door betaling van 10 euro/persoon op IBAN:en door betaling van 10 euro/persoon op IBAN:en door betaling van 10 euro/persoon op IBAN:en door betaling van 10 euro/persoon op IBAN:    BE 44 3300 8301 1745 met BE 44 3300 8301 1745 met BE 44 3300 8301 1745 met BE 44 3300 8301 1745 met 
vermelding "Receptie 2014 Blok 7 vermelding "Receptie 2014 Blok 7 vermelding "Receptie 2014 Blok 7 vermelding "Receptie 2014 Blok 7 ----    19?7 + ?? personen."19?7 + ?? personen."19?7 + ?? personen."19?7 + ?? personen."    
    
Wij hopen u daar te mogen ontmoeten en maken er samen een fijne avond van.Wij hopen u daar te mogen ontmoeten en maken er samen een fijne avond van.Wij hopen u daar te mogen ontmoeten en maken er samen een fijne avond van.Wij hopen u daar te mogen ontmoeten en maken er samen een fijne avond van.    
    
Met vriendelijke groeten,Met vriendelijke groeten,Met vriendelijke groeten,Met vriendelijke groeten,    
Peter WilleghemsPeter WilleghemsPeter WilleghemsPeter Willeghems    
VoorzitterVoorzitterVoorzitterVoorzitter 
 


