Aan de Leden en Donateurs
De Engel, Maart 2018

Vrijdag 6 april: Darten
Aanvang 20.30 uur. Voor iedereen van 16 jaar en ouder. Voor leden is de toegang gratis! Niet-leden
zijn ook welkom maar betalen € 1,50! De zaal is open om 20.00 uur.
Maandag 9 april: BINGO voor groep 3 t/m 14 jaar
Aanvang 19.00 uur tot 20.00 uur. Omdat dit alweer de laatste avond is van het seizoen gaan we
Bingo spelen. Tevens hebben we de prijsuitreiking van de sjoelcompetitie voor de jeugd. Deze avond
is alleen voor leden, en is gratis.
MOZAIEKSTEKEN : 11, 12 en 13 april
Ook dit jaar heeft SV Kindervreugd zich weer ingeschreven om mee te doen met de
mozaïekwedstrijd van de gemeente Lisse. Zaterdag 14 april zal de jury komen keuren en zondag
zullen vele mensen de mozaïeken komen bewonderen.
De volwassenen gaan starten op woensdag 11 april om 10.00 uur en we gaan ook 's avonds
gezellig door. Dit doen we ook op donderdag 12 april en vrijdag 13 april.
Vrijdag zullen we door gaan totdat het helemaal af is.
Al heeft u maar een uurtje tijd om te helpen tijdens deze dagen, kom dan gerust binnen lopen. Alle
hulp is van harte welkom.
De jeugd gaat starten op donderdagmiddag om 15.00 uur. Alle kinderen gaan hun eigen mozaïek
maken die we in de speeltuin gaan tentoonstellen. Op donderdag en vrijdag zijn alle kinderen na
schooltijd en ‘s avonds van harte welkom. Uiteraard krijgen de kinderen ook wat lekkers tijdens het
steken. U bent natuurlijk van harte welkom om de mozaïeken te komen bewonderen. Het gebouw is
alleen geopend op zondag 15 april van 10.00 uur tot 17.30 uur!
Maandag 16 april: Sjoelen voor volwassenen
Aanvang: 19.30 uur. Kom gezellig een potje meedoen!
Vrijdag 27 april: Koningsdag
Op deze dag organiseren we weer de oud Hollandse kinderspelen. Opgeven kan op de dag zelf in de
speeltuin. Inschrijven kan van 09.00 uur tot 09.30 uur. De spelen beginnen om 09.30 uur. Voor meer
informatie kunt u onze site in de gaten houden of het boekje van het Oranje comité.
Maandag 30 april: Laatste sjoelavond voor volwassenen
Deze avond is alweer de laatste sjoelavond van het seizoen. Aanvang 19.30 uur.
Onder het genot van een hapje en een drankje sluiten we het sjoelseizoen gezellig af.
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