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Evenement  
 

Canada Day inloopmiddag: Op 1 juli 2018 wordt traditioneel 

Canada Day gevierd. In Canada zelf is dit een nationale 

feestdag. In Nederland gaat dit aan de meesten voorbij 

en wordt het op de Canadese Ambassade en andere aan 

Canada gerelateerde verenigingen in een kleinere kring 

gevierd. 

Canada Day/inloopmiddag, wordt gehouden in Restaurant 

Mondani te Lochem. Alle leden van RCL 005 met hun 

partners zijn daarbij van harte uitgenodigd om hierbij 

aanwezig te zijn. Koffie/thee bij aankomst zijn op kosten 

van RCL en de rest is dan voor eigen rekening. Op 

zondag 1 juli 2018 tussen 13.00 uur en 17.00 uur, zal 

Mondani helemaal in het teken van Canada Day zijn 

gebracht. Berry en Yvonne hebben er wederom iets leuks 

van gemaakt. 

Het is een uitgelezen mogelijkheid om elkaar weer eens 

te treffen en een paar uurtjes met elkaar te “socializen”. 

Het is ook een mogelijkheid om de vele nieuwe leden te 

ontmoeten die, zoals verwacht mag worden, net als wij 

belangstelling hebben voor alles wat met Canada te 

maken heeft. Wij hopen dan ook dat onze nieuwe leden 

de weg naar Mondani eens willen en zullen vinden. Een 

mooie gelegenheid om gezelligheid te combineren onder 

het genot van een glaasje.  

Hoe dan ook, u bent van harte welkom en het zou leuk 

zijn om elkaar weer tegen te komen.  

Organisatie  Restaurant Mondani Lochem   
Graaf Ottoweg 6 

7241 DG Lochem 

Datum  Zondag 1 juli 2018 

Gevraagd  Uw gezellige aanwezigheid 

Royal Canadian Legion Branch 005 

The Liberation of The Netherlands 

Uitnodiging: Zondag 1 juli 2018 

Canada Day/inloop middag 
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Opgeven  Opgave graag voor 23 juni 2018 bij: via  
http://www.rcl005.nl/nl/event-online-registratie/ 

Melden verzamelpunt nvt 

Tenue  Vrijetijdskleding  

Tijdschema 13.00: start Inloopmiddag 
17.00: Einde inloopmiddag 
Natuurlijk kunt u zelf bepalen wanneer u komt of wanneer 
u weer weggaat. 
Wilt u na afloop blijven eten, maak dan een afspraak met 
Berry en Yvonne. 

Bijzonderheden  Zomers weer is in 4-voud aangevraagd.  

Wij hopen u allen te zien en dat het een geweldige mooie 

en vooral ook zonnige dag mag worden. 
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