A

Aan de Leden en Donateurs
De Engel, November 2018

Vrijdag 7 december: KAARTEN
Aanvang 20.00 uur. We gaan deze avond weer klaverjassen en hartenjagen. Voor het klaverjassen
kunt u zich per koppel of individueel opgeven bij Gerrit Meiland Telnr: 210730. Voor het hartenjagen
kunt u zich opgeven bij Rosalinde Mens Telnr: 420485. Het kaarten is ALLEEN VOOR LEDEN EN
BESTAANDE DONATEURS van 16 jaar en ouder. De zaal gaat open om 19.30 uur.
Maandag 10 december: SJOELEN VOOR VOLWASSENEN
Aanvang 19.30 uur. Kom gezellig een potje meedoen.
Woensdag 12 december: KERSTSTUK MAKEN VOOR DE JEUGD
Voor kinderen tot en met groep 8. Van 14.00 uur tot ongeveer 15.00 uur. Het is de bedoeling dat
iedereen zelf een bakje en een kaars meeneemt. Wij zorgen dat er voldoende groen, oase en
versiering aanwezig is. Deze activiteit is ALLEEN VOOR LEDEN.
Woensdag 12 december: KERSTSTUK MAKEN VOOR VOLWASSENEN
's Avonds kunnen de volwassenen aan de slag met het maken van ÉÉN kerststuk. VOOR HET
KERSTSTUK MAKEN MOET U ZICH VAN TEVOREN OPGEVEN ! .VOL IS VOL! Leden hebben
voorrang op Niet-leden! Deze avond is voor iedereen vanaf 13 jaar en ouder. Aanvang: 20.00 uur.
Heeft u zin om gezellig een mooi kerststuk te maken geef u dan op. Opgeven kan tot en met maandag
10 december bij fam. van Dongen, Ter Beek 4, fam van der Meer Marga Klompelaan 14 of via
www.kindervreugd.nl .
Neem wel uw eigen bakje, kaars en mesje of snoeischaar mee. Al het groen, de oase en de versiering
is aanwezig. Deze avond is voor leden gratis, donateurs betalen slechts € 5,00 en niet leden € 10.00.
Wij zorgen voor de kerstsfeer en wat lekkers. De zaal is open vanaf 19.45 uur.
Vrijdag 14 december: DARTEN
Aanvang 20.30 uur. Voor iedereen van 16 jaar en ouder. Kom gezellig een pijltje gooien. Voor leden is
de toegang gratis. NIET-leden zijn van harte welkom maar betalen € 1,50 per avond. De zaal is open
vanaf 20.00 uur.
Woensdag 2 januari: FILMMIDDAG/AVOND
Voor kinderen vanaf 4 jaar. Van 14.00 tot 16.00 uur gaan we gezellig met elkaar een leuke film kijken
op een groot scherm. Welke film we gaan kijken is nog een verrassing. Ook niet leden zijn deze
middag welkom en betalen € 2,50. Uiteraard zullen de kinderen deze middag iets lekkers krijgen. De
zaal is open om 13.45 uur. ‘s Avonds zijn de jongeren vanaf groep 8 aan de beurt ! Ook met hun gaan
we een leuke film kijken. Van 20.00 uur tot 22.00 uur. Neem een zitzak/kussen of iets dergelijks
mee! Zaal open om 19.45 uur.
Wij wensen u alvast prettige feestdagen
We hopen iedereen in 2019 weer in onze speeltuin te begroeten.
Bestuur s.v. Kindervreugd

