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Aan de leden en donateurs De Engel, Oktober 2018

Vrijdag 5 Oktober: 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 Rene van der Zijden Telnr:
232751. 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 8 Oktober: KNUTSELEN voor de jeugd van groep 3 t/m 14 jaar
Aanvang 19.00 tot 20.00 uur. We gaan deze avond knutselen. Niet-leden zijn ook welkom
maar betalen € 2,50.
Vrijdag 12 Oktober: 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. Op de laatste avond wordt de winnaar
bekend gemaakt! De zaal is open vanaf 20.00 uur.
Maandag 15 Oktober en 29 Oktober: SJOELEN VOOR VOLWASSENEN
Aanvang 19.30 uur. Kom gezellig een potje meedoen.
Maandag 22 Oktober: SJOELEN voor de jeugd van groep 3 t/m 14 jaar
Aanvang 19.00 tot 20.00 uur. We sjoelen dit jaar weer 2 avonden. De 2e avond zal in
februari zijn. Het totaal van deze twee avonden wordt bij elkaar opgeteld. De
prijsuitreiking vindt plaats op de kinderbingo in april 2019. Niet-leden zijn ook van harte
welkom om een keer te komen kijken.
Vrijdag 26 Oktober: 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.
Noteert u alvast in uw agenda:
2 November: Kaarten
5 November: Knutselen
9 November: Darten
12 November: Sjoelen
19 November: Marsepein knutselen
23 November: Bingo
24 November: Sinterklaasmiddag
30 November: 12 + avond

Bestuur SV Kindervreugd

