Aan de leden en donateurs
De Engel, Oktober 2018

Vrijdag 2 November: 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. Zaal open om 19.30 uur.
Maandag 5 November: Knutselen voor de jeugd van groep 3 t/m 14 jaar
Aanvang van 19.00 tot 20.00 uur. Leden gratis , Niet-leden betalen €2,50.
Vrijdag 9 November: DARTEN
Aanvang 20.30 uur. Voor iedereen van 16 jaar en ouder. Voor leden is het gratis ! Niet-leden
zijn ook welkom maar betalen € 1,50. Op de laatste avond van het seizoen wordt de winnaar
bekend gemaakt. De zaal is open vanaf 20.00 uur.
Maandag 12 November en 26 November: SJOELEN VOOR VOLWASSENEN
Aanvang 19.30 uur. Kom gezellig een potje meedoen.
Maandag 19 November: KNUTSELEN voor de jeugd van groep 3 t/m 14 jaar
Aanvang 19.00 tot 20.00 uur. We gaan deze avond knutselen met marsepein onder leiding van een
echte banketbakker. LET OP: Deze activiteit is ALLEEN VOOR LEDEN !
Vrijdag 23 November: 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
Zaterdag 24 November: SINTERKLAASMIDDAG
De middag begint om 14.00 uur (zaal open om 13.45 uur) en duurt tot 16.00 uur. Dit jaar wordt
er een verrassende voorstelling gegeven. Ouders zijn natuurlijk welkom. Het is de bedoeling dat
kinderen die deelnemen aan deze middag binnen blijven. Sinterklaas heeft laten weten met zijn
pieten langs te komen. Tijdens deze middag zal de sint de prijzen van de kleurwedstrijd
uitreiken. Wil je meedoen zorg dan dat de kleurplaat uiterlijk zondag 18 november is ingeleverd
bij Fam. Van Dongen Ter Beek 4/ Fam. van Dijk Nic. Damesstr. 5 of Fam v.d. Meer Marga
Klompelaan 14. Extra kleurplaten kunt u vinden op www.kindervreugd.nl. Sinterklaas neemt ook 2
prijzen mee voor de best verklede Sint of Piet! Deze middag is voor leden gratis ! Niet-Leden
betalen € 3,50. LET OP: Deze middag is voor kinderen t/m 10 jaar !
Vrijdag 30 November: ACTIVITEIT JEUGD VANAF GROEP 8
Deze avond organiseren we voor jongens en meiden die in groep 8 of op het voortgezet
onderwijs zitten. We gaan een taart maken . De avond begint om 20.00 uur en duurt tot 21.30
uur. Voor leden is het gratis, NIET-leden betalen € 2,50. Graag opgeven via
www.kindervreugd.nl voor woensdag de 28e.
Bestuur Sv. Kindervreugd

