Maandbrief Activiteiten September 2018

Het bestuur van wijkgroep Groenewoud wensen alle leden een leuk en gezellig nieuw
seizoen toe.
Beste leden de vakantie zit er weer op.
We gaan het nieuwe seizoen een gezellige activiteiten programma aanbieden .
Buiten de activiteiten die er iedere week plaats vinden.
Willen wij u ook op de hoogte houden van activiteiten waar leden nog kunnen aansluiten.
Op maandag middag van 13:00uur tot 16:00uur hebben we een vrij schilder clubje.
Waar u kan doen wat u wil kleuren schilderen.
Op dinsdag avond hebben we een leuk gezellig zangkoor waar u kunt aanschuiven.
Ze zingen van 19:00uur tot 21:30uur.
Zo kunnen er nog leden aansluiten bij het line dansen op woensdag middag van 13:30 tot
15:30uur.
Sjoel club op woensdag middag van 13:30 tot 15:30uur.
Op vrijdag van 13:30 tot 16:30uur hebben we een jokerclub waar u gezellig kunt komen
jokeren.
Voor al deze activiteiten kunt u op de dag langs komen om een keer mee te doen.
Of voor info bellen met Thea Moonen 06-20871617 of mail naar tdmoonen@hotmail.com

Ook gaan wij u op de hoogte houden van bijzondere activiteiten die in het weekend plaats
vinden. In september hebben we de volgende activiteiten waar voor u zich kan aanmelden.
zondag 9 september houden wij een senioren dag van 10:30uur tot 16:30uur
Deze dag is voor mensen van 50 jaar en ouder
De kosten voor deze dag zijn € 2,50pp
De dag begint met koffie met wat lekkers. Ook wordt u een lunch aangeboden bestaande uit
soep en belegde broodjes en zijn er hapjes tussendoor. De hele dag is er live muziek o.l.v.
Barry Lee er kan gedanst worden maar u kunt ook lekker meezingen met smartlappen. Zijn er
mensen die willen sjoelen of een s pelletje kaarten, biljarten, het kan allemaal. Ook wordt er
tussendoor een rondje bingo gespeeld. Dus heeft u zin en bent u 50 jaar, of ouder dan kunt u
zich aanmelden bij Thea Moonen, 06 -20871617 of tdmoonen@hotmail.com .
Op maandag 10 september is er weer een gezellige bingo voor volwassenen aanvang
19:30uur tot 22:30uur zaal open om 18:30uur
De boekjes zijn vanaf € 9,00 voor 10 ronden hoofdrondes zijn € 1,00
Iedereen is welkom deze avond opgeven is voor deze avond niet nodig.
Zaterdag 15 september is er weer een gezellige rommelmarkt in het wijkcentrum
U kunt een tafel van 180 /75 reserveren via 06-20871617 of mailen naar
tdmoonen@hotmail.com. Kosten € 7,50 per tafel.
Heeft u niets aan te bieden, kom dan lekker snuffelen naar hebbedingetjes of gewoon om
een kopje koffie te drinken er is ook heerlijke soep en broodjes.
Donderdagmiddag 20 september is er een gezellige senioren bingo.
Zaal open om 13:00uur aanvang bingo 13:30 tot 15:30uur.
Boekjes kosten € 5,00 voor 10 ronden.
Er zijn leuke prijsjes te winnen.
U moet u wel even opgeven voor deze dag.
Aanmelden bij tdmoonen@hotmail.com of bel 06-20871617
Let op de bingo vindt plaats alleen bij voldoende deelnamen
Op maandag 24 september is er weer een gezellige bingo voor volwassenen aanvang
19:30uur tot 22:30uu zaal open om 18:30uur
De boekjes zijn vanaf € 9,00 voor 10 ronden hoofdrondes zijn € 1,00
Iedereen is welkom deze avond opgeven is voor deze avond niet nodig.

Wijk staan voor al uw ideeën open dus zou u iets leuks willen doen.
Of een activiteit willen starten alles is mogelijk.
We zijn er voor u jong en oud .
Het bestuur hoop dat u tevreden ben met deze maandbrief.
Wilt u geen maandbrief meer ontvangen, meldt het ons even en we halen uw uit het mail
bestand.

