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Aan de leden en donateurs
De Engel, December 2018

Wij wensen iedereen gezellige feestdagen en een gezond en gelukkig nieuwjaar!
Woensdag 2 Januari: FILMMIDDAG
Voor kinderen vanaf 4 jaar. Van 14.00 tot 16.00 uur gaan we met elkaar een leuke
film kijken op een groot scherm. Welke film het wordt is nog een verrassing.
Ook Niet-Leden zijn welkom en betalen € 2,50. Uiteraard krijgen de kinderen wat
lekkers tijdens de film! De zaal is open om 13.45 uur.
Woensdag 2 Januari: FILMAVOND
Voor jongeren vanaf groep 8. Ook met deze groep gaan we een film kijken.
Aanvang 20.00 uur tot 22.00 uur. Zaal open 19.45 uur. Niet-leden betalen € 2,50.
Neem een zitzak/groot kussen of iets dergelijks mee!
Vrijdag 4 Januari: 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 7 Januari en 21 Januari: SJOELEN VOOR VOLWASSENEN
Aanvang 19.30 uur. Kom gezellig een potje meedoen.
Vrijdag 11 Januari: DARTEN
Aanvang 20.30 uur. Voor iedereen van 16 jaar en ouder. Kom gezellig een pijltje gooien. Voor
leden is het gratis. NIET-leden zijn ook welkom maar betalen € 1,50.
De zaal is open vanaf 20.00 uur.
Maandag 14 Januari en Maandag 28 Januari: KNUTSELEN voor de jeugd van
groep 3 t/m 14 jr.
Aanvang 19.00 tot 20.00 uur. Wat we gaan maken is nog een verrassing.
Vrijdag 25 Januari: BINGO
Aanvang 20.30 uur. De bingo is alleen toegankelijk voor LEDEN en bestaande donateurs van 16
jaar en ouder. Er zijn deze avond leuke prijzen te winnen, dus kom gezellig een avondje bingo
spelen. De zaal gaat open om 20.00 uur. Tijdens de bingo mogen er geen meegebrachte
etenswaren genuttigd worden!
BESTUUR SV KINDERVREUGD

Noteer alvast in uw agenda:
Vrijdag
1 Februari: Kaarten
Zaterdag 16 Februari: Dropping Jeugd
Zaterdag 23 Februari: Carnavalsdisco

