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www.vandelftslotenmaker.nl
Kompasstraat 28 . 2901 AM Capelle a/d IJssel . Tel. 010-2736300

Aanbieder 1:
Wij werken op afspraak , Henna geeft groepslessen , workouts, Personal trainer,
Info: mail naar hennasport@outlook.com of Tel. 06 10504028
=========================================================
Aanbieder 2:
ForeverFit
www.forever-fit.nl
Zie de website voor het aanbod en prijzen.
Neem contact op via info@forever-fit.nl voor een gratis proefles.
=========================================================
Aanbieder 3:
Pauline
Aanmelding bij paulinemilius@hotmail.com
Mindfullness en Meditatie 1x per week (50 min)
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Oplage van dit blad:
Zes keer per jaar 1000 exemplaren

Verspreiding:
Capelle - West en alle adverteerders

DAGELIJKS BESTUUR
Voorzitter
Hans Schenk
Doormanstraat 10
2901 AJ Capelle aan den IJssel
010 – 450 3667

Secretaris

ᐤ Avondvierdaagse

ᐤ Meivakantie

ᐤ Speelweek
ᐤ Zomerkamp 2022
ᐤ WOP West
ᐤ WOP Ketensche polder
ᐤ Ronde van West
ᐤ Koningsdag
ᐤ Rommelmarkt
ᐤ Bevrijdingsfestival

Vacature
St. Buurtgroep Capelle - West
Willem Barentszstraat 3
2901 BG Capelle aan den IJssel

Penningmeester
Joop Dorst
St. Buurtgroep Capelle - West
Willem Barentszstraat 3
2901 BG Capelle aan den IJssel
facturen@buurtgroepcapellewest.nl

ADVERTEREN BUURTKRANT
Prijzen:
1/6 pagina: € 70,00 per jaar
1/4 pagina: €100,00 per jaar
1/3 pagina: €135,00 per jaar
1/2 pagina: €200,00 per jaar
1/1 pagina: €400,00 per jaar

WERKGROEPEN
Beheer Ruimtelijke Ordening en Milieu (BROM)
Hans Schenk
Doormanstraat 10
2901 AJ Capelle aan den IJssel
010 – 450 3667

Activiteiten
Lindsey v.d. Stel

ZALENVERHUUR BUURTCENTRUM
Voor de mogelijkheden, prijzen en voorwaarden
betreffende het verhuur van de zalen, verwijzen wij u
naar onze website of naar mw. Iet OostlanderLeeflang pietertje-leeflang@zonnet.nl of 0636 139 895.

P.a. Willem Barentszstraat 3
2901 BG Capelle aan den IJssel
werkgroep@buurtgroepcapellewest.nl

BEZOEKADRES
Buurtcentrum Capelle - West
Willem Barentszstraat 3
2901 BG Capelle aan den IJssel
010 – 442 7664

WEBSITE
www.buurtgroepcapellewest.nl

COPY VOLGENDE BUURTKRANT
Inleveren voor 1 mei 2022 bij
redactie@buurtgroepcapellewest.nl
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VOORWOORD
Voor de buurtgroep is er weer goed nieuws m.b.t. Corona. Ondanks de hoge besmettingscijfers,
blijft het aantal ziekenhuisopnames stabiel. We zijn beter tegen het virus bestand, door vaccinaties, boosterprikken en de opgebouwde immuniteit. Vanaf vrijdag 25 februari zijn alle belangrijke beperkingen voor onze activiteiten, zoals het vervallen van de 1.5 meter, het tonen van
het CoronaToegangsBewijs en het dragen van een mondneusmasker gelukkig niet meer nodig
en keren we weer terug naar het oude normaal in het buurthuis.
Dus, eindelijk kunnen kooklessen, klaverjassen en bingo weer plaatsvinden in ons buurthuis. Kijk
voor de exacte data in deze buurtkrant en kijk voor actuele informatie over onze activiteiten
naar onze website www.buurtgroepcapellewest.nl , of Facebook.
In deze buurtkrant besteden wij aandacht aan de volgende onderwerpen: Avondvierdaagse,
Speelweek, Zomerkamp 2022, Ronde van West, Koningsdag, Rommelmarkt, Meivakantie en Bevrijdingsfestival
Het bestuur

Inloopochtend Capelle-West. Inloop, informatie en wijkwinkel onder een dak
Iedere eerste woensdag van de maand van 10:00 tot 12:00 uur bent u welkom in
Buurtcentrum Capelle-West aan de Willem Barentszstraat 3.
Groetjes Iet , 0636 139 895, Stichting B.C.W.

EIEREN ZOEKEN !!
2e PAASDAG 18 APRIL OM 10:00 UUR
rondom ons buurtcentrum
DEELNAME GRATIS TOT 10 JAAR
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Zaal open: 19:30, start 20:00 €8,00 voor 12
rondjes

Informatie bij Bep Sluiter via 010-4512048
Bingo 2022 : 22 april – 20 mei – 17 juni

Inloop vanaf: 17:30 uur – start 18:00 uur

U krijgt een driegangen menu aangeboden,
2 drankjes tijdens de maaltijd, plus een
kopje koffie/thee met lekkers als afsluiting.

Donderdagen: 16 juni - 22 sep. - 13 okt. 10 nov. + zaterdag 21 mei soepmiddag
Kosten donderdagen: €10,- p.p.
Info. en aanmelden bij Kees Grandia:
010-4502254

Maandelijks op vrijdagavond worden
verschillende gerechten bereid, op tafel gezet
en wordt ervan gesmuld.
Informatie: 06-36139895

WOENSDAGMIDDAG WORKSHOPS
20 april

-

ZEEPKETTING MAKEN

11 mei

-

ENKEL/ARMBANDJE MAKEN (wil je er 1 voor je moeder maken, neem de maat op)

14:00 t/m 15:30 uur
Kosten : € 1,00 per kind (6 t/m 12 Jaar)
Opgeven bij Iet Oostlander-Leeflang :010-4513485 | 06-36139895 | pietertje-leeflang@zonnet.nl
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Knippen/drogen €25,50
Knippen/drogen 60+ €23,50
Wassen/knippen/drogen €28,00
Wassen/knippen/drogen 60+€25,25
Studenten knippen €19,95

Maandag

gesloten

Dinsdag

09:00-17:30

Woensdag

09:00-17:30

Donderdag

09:00-21:00

Vrijdag

09:00-18:00

Zaterdag

09:00-16:00
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MEIVAKANTIE

3 MEI

Verzamelen Buurtcentrum

-

09:15 uur

Vertrek

-

09:30 uur

Terug tussen

-

16:45 – 17:00 uur

Kosten

-

€

Leeftijd

-
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7,50
t/m 12 jaar

Neem zelf eten, wat lekkers en drinken mee !

OPGEVEN bij : Ria de Snoo, na 10:00 uur – 010-4585415 – tot donderdag 28 april

Beste ouders/verzorgers, als uw kind/eren niet op komen dagen zonder gegronde reden,
dan moet er wel betaald worden
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rondom ons Buurtcentrum “Capelle-West”, Willem Barentszstraat 3

07:45 – 08:45 uur
SCHMINKEN
09:00 – 09:45 uur
LAWAAIOPTOCHT
prijsjes voor de leukste outfit of versierde fiets
o.l.v. Brassband

Agogo

09:45 – 12:00 uur
SPELLENKERMIS en KNUTSELEN
gratis bij het afhalen van een spellenkaart :
bonnetjes voor broodje knakworst, limonade, rad van avontuur,

touwtje trek bak

BIJ SLECHT WEER VINDT ALLES IN ONS BUURTCENTRUM PLAATS !!
www.buurtgroepcapellewest.nl
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14
Mei

2022

Zaterdag 14 mei 2022 van 09:00 tot 16:00 uur
Willem Barentszstraat en Doormanstraat, Capelle aan den IJssel

Zoals ieder jaar organiseren wij Stichting Buurtgroep Capelle-West en Winkeliersvereniging Capelle-West de
jaarlijkse rommelmarkt / kinderrommelmarkt / braderie op 14 mei 2022 van 09:00 tot 16:00 uur. De kramen kosten € 30,- (incl. € 10,- borg) en zijn te reserveren via www.buurtgroepcapellewest.nl
Kinderen kunnen een gratis kleedje reserveren (met alleen 2e hands kinderspeelgoed).
Opgeven kan via www.buurtgroepcapellewest.nl

Wees er snel bij want vol is vol
LET OP: voor de kleedjes / kramen geldt: alleen 2e handspullen.
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Ronde van West 16 augustus 2022
De datum is bekend! 16 Augustus en we hopen dit jaar zonder beperkingen te kunnen lopen! Maar niets is zeker
met Corona uiteraard, dat hebben we eerder mogen ervaren.
Wij hebben er in ieder geval enorm zin in om een ouderwets gezellige loop voor jullie te organiseren en zijn
alvast weer begonnen de eerste zaken op orde te krijgen.
Ieder jaar ondersteunen we een goed doel, maar moeten voor dit jaar nog een keuze maken. Heeft u een
fantastisch initiatief of idee, dan kunt ons daar altijd van op de hoogte stellen via onderstaand e-mail adres.
De inschrijving opent op 1 mei. Dus schrijf u snel in voor een van onze afstanden via www.rondevanwest.nl, vol
= vol, we hebben ruimte voor totaal 1000 deelnemers.
Dit jaar hebben we de website van de Ronde in een compleet nieuw jasje gestoken.
Kijk snel op www.rondevanwest.nl.
U kunt zich inschrijven voor de 1 of 2 km (kidsrun), de 5 km of de mooie 10 km die langs de bruggen van
Rotterdam en Capelle West loopt. Het parcours is ongewijzigd, zodat ook wij een “echte” 10 kilometer kunnen
aanbieden.
Speciale dank uiteraard voor Plus 's Gravenland
die ook dit jaar weer hoofdsponsor is van onze mooie ronde.
We hopen jullie te zien op 16 augustus!

Namens: Lindsey van der Stel, Jeroen van Eijk, Johan Nelisse, Christine Siepman, Martin van der Marel en Martijn
van Golden

rondevanwest@buurtgroepcapellewest.nl
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Bevrijdingsfestival
Capelle- West

Op donderdagavond 5 mei 2022 viert Capelle-West Bevrijdingsdag
voor alle inwoners van Capelle aan den IJssel. Een mooi
voorjaarsfestival voor jong en oud, waarbij vrijheid en verbinding
met elkaar centraal staan! Uiteraard heeft iedereen die avond
GRATIS toegang tot het terrein.

We willen na een winter vol quarantaine een gezellige avond

neerzetten op het parkeerterrein naast het Buurthuis met livemuziek, een
hapje en een drankje met entertainment. We vieren die avond niet alleen het einde van de 2e W.O. maar ook het feit dat wij elkaar nu weer
in vrijheid kunnen ontmoeten.

We willen de avond starten om 19:30 uur met een
parachutesprong op het veld aan de Willem Barentszstraat en na een
gezellige avond willen we om 22:00 uur op dit zelfde veld knallend afsluiten. (vuurwerk)

Wij hopen jullie allemaal te zien op donderdag avond 5 mei 2022.
Stichting Buurtgroep Capelle-West
e.e.a. onder voorbehoud van vergunning verlening.
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ZOMERKAMP
2022
HALOA MEISJES, JONGENS van 7 t/m 12 jaar, OUDERS EN VERZORGERS.
zaterdag 9 juli

t/m

zaterdag

16 juli 2022, gaan

we

naar

Groepsaccommodatie de “GANZERIK” in BLADEL
www.ganzenhof.nl
2021 viel helaas net als 2020 in het water, maar we gaan vol goede moed het toch weer
proberen.
Kosten € 170,00 per week
Opgeven bij :

Iet Oostlander-Leeflang
van Speykstraat 52
2901 BD-Capelle aan den IJssel
tel. 010-4513485

/

06-36139895

pietertje-leeflang@zonnet.nl
of doe het onderstaande strookje bij Iet voor in de grijze brievenbus

OPGAVESTROOK

“ ZOMERKAMP BLADEL 2022 “

NAAM……………………………………………………………………………………………………….
ADRES……………………………………………………………………………………………………...
POSTCODE/WOONPLAATS ……………………………………………………………………..

MAIL ADRES………………………………………………………………………………………………
GEB.DATUM………………………………………………………………………………………………
TELNR. …………………………………………………………………………………………….............
HANDTEKENING OUDERS/VERZORGER…………………………….................................
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voor al uw reparaties, schades en keuringen,
bent U bij mij aan het goede adres!

Prijsopgave vooraf
uw auto thuis ophalen is mogelijk!

Robert Dirks, Radarstraat 10
2901 AV

Capelle aan den IJssel

06 – 306 45 761
e-m ai l: i nfo @ rdc ars erv ic e.n l
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SPEELWEEK 2022
Zoals ieder jaar organiseert stichting Buurtgroep Capelle
-West de speelweek. Van maandag 15 t/m vrijdag 19
augustus 2022 barst het huttendorp weer los.
De verkoop van de speelweekkaarten start op zaterdag
21 mei 2022 om 08:00 uur. Er is slechts één
verkooppunt voor deze kaarten en dat is bij Tabakshop
West aan de Doormanstraat 56 te Capelle-West.
De inschrijving is alleen dan geldig wanneer je hebt
betaald en in het bezit bent van een afhaalticket.
Er kunnen maximaal 250 kinderen deelnemen aan de
speelweek. Om de speelweek in de juiste banen te
leiden, denken wij er goed aan te doen om u enige
informatie te verschaffen.
Dit jaar is het thema “Op de camping”. Een thema
waar met stevige inzet aan wordt gewerkt door vele
vrijwilligers. Kinderen van 4 t/m 12 jaar krijgen een week lang een dagprogramma aangeboden waarbij
ook nog een lunch hoort. ’s Avonds hebben we een programma voor alle leeftijden. Informatie over het
programma van deze week vind je in de volgende buurtkranten en doorlopend op onze
Facebookpagina en op onze website www.buurtgroepcapellewest.nl.
De speelweek vindt ook dit jaar weer plaats op het speelveld aan de Willem Barentszstraat. Wij bieden
een dagprogramma van 10:00 uur tot 16:00 uur aan. Het speelveld wordt met hekken omheind, maar
de kinderen kunnen komen en gaan wanneer ze willen. Wij controleren niet of deelnemers wel of niet
aanwezig zijn. Deelname aan de speelweek geschiedt op eigen risico. De buurtgroep is niet
aansprakelijk en of verantwoordelijk voor schade of ongevallen.
De kosten voor deelname aan deze week zijn dit jaar € 27,50 p.p., vooraf te betalen bij inschrijving.
Voor de inschrijving zijn de volgende gegevens nodig: naam, adres, postcode, telefoonnummer(s),
leeftijd, geboortedatum, T-shirt maat van de deelnemer, telefoonnummer waar een ouder/verzorger
overdag telefonisch te bereiken is en dieeteisen. Dit laatste is belangrijk. Geef goed aan of uw kind
geen melk, varkensvlees of noten mag zodat wij dat in ons lunchsysteem kunnen verwerken.
De kinderen met dieeteisen zullen herkenbaar zijn en tijdens de lunch zal daarvan niet worden
afgeweken!
Deelname aan het dagprogramma houdt in dat de deelnemer kan meedoen aan alle dagactiviteiten
mits hij/zij het T-shirt draagt. Alleen dan heeft hij/zij dagelijks recht op deelname aan activiteiten, één
lunch en drie keer limonade. Bij gebruik wordt dit op het T-shirt afgetekend. Het T-shirt is
persoonsgebonden.
De T-shirts worden persoonlijk aan de deelnemers uitgereikt, na inlevering van het afhaalticket aan de
daarvoor bestemde kraam op het speelveld op maandag 15 augustus 2022 vanaf 09:00 uur. Bij verlies
of diefstal van het T-shirt moet dit gemeld worden bij de
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infostand. Voor de kinderen die tijdens de zomervakantie worden ingeschreven kunnen wij helaas niet
garanderen dat de opgegeven T-shirt maat nog te regelen is.
Het speelveld wordt verdeeld in vakken waarin 5 á 6 kinderen een hut kunnen bouwen en spelen. Kom
dus op tijd naar het veld of maak vooraf al groepjes. Het is helaas niet mogelijk om maandagochtend
vóór 08:30 uur een hutplek te reserveren. De hekken gaan strikt om 08:30 uur pas open.
Zoals je van ons gewend bent, start de week met de bouw van een huttendorp op het veld. Om deze
hutten te bouwen moet iedere deelnemer zelf voor gereedschap zorgen. Elektrisch gereedschap is niet
toegestaan; alleen hamers, tangen en handzagen, een kwast en spijkers. Wij adviseren jullie dit gereedschap te merken, zodat het bij verlies kan worden teruggegeven. Wij willen u ook vragen geen eigen
verf mee te nemen op het veld. De verf die wij gebruiken is namelijk kindvriendelijk en uitwasbaar. Er is
voldoende door ons ingekocht om iedere hut mee te kunnen beschilderen.
Bij de beoordeling van de hutten zal dit jaar ook extra gelet worden op de eigen inbreng van de kinderen. Dus papa’s en mama’s: natuurlijk vinden wij het prima dat u uw kind helpt, het moet natuurlijk
wel veilig zijn, maar het blijft uiteindelijk toch de bedoeling dat de kinderen hun eigen creativiteit op de
hutten los kunnen laten!
Met de deelname van uw kind aan de speelweek draagt u er ook zorg voor dat er minimaal één volwassen persoon aanwezig is bij het opbouwen van de hut op maandagochtend en het afbouwen van
de hut op de vrijdagochtend. Het is voor de kinderen ondoenlijk om alles te tillen en wij als vrijwilligers
hebben op dat moment ook echt ons handen vol om alles in goede banen te leiden!

**NIEUW**
1. Deze speelweek start het programma op de maandagochtend al om 09:30 uur.
2. Voor kinderen van 2 en 3 jaar zijn er deze speelweek dagbandjes verkrijgbaar. Het dragen van een
dagbandje geeft het kind toegang tot enkele onderdelen van het programma. Dit zal wel beperkt zijn
en iedere dag anders. Deelname aan de lunch is standaard uitgesloten. Een dagbandje kost € 2,50
en is geldig voor 1 dag. Wij kunnen per dag 50 dagbandjes in de verkoop doen. Afname van een
bandje vindt plaats in de speelweek bij onze infostand.

SPEELWEEKLOTERIJ
Dit jaar hebben wij gekozen voor een andere opzet voor de loterij. Wij komen dan ook niet meer langs
de deur zoals jullie van ons gewend zijn, maar er zijn lootjes te koop op het veld tijdens de speelweek
en u weet direct of u prijs heeft! Meer info volgt later.
Voor aanvullende informatie over de speelweek kun je terecht bij de organisatie van de speelweek. Je
kunt je vragen ook mailen naar: speelweek@buurtgroepcapellewest.nl.
Rest ons nog de deelnemers alvast een grandioze week toe te wensen!!!
Roy Wolvers, Berry Hagendijk & Lindsey van der Stel
Coördinatoren algemeen & dag van de speelweek 2022
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INSCHRIJFFORMULIER
SPEELWEEK 2022
Meer inschrijfbrieven nodig? Zie onze website of Facebookpagina.

1.

Voornaam:

2.

Achternaam:

3.

Geslacht:

4.

Geboortedatum:

5.

Leeftijd start speelweek:

6.

Adres:

7.

Postcode + Plaats:

8.

1e telefoonnr.:

(VERPLICHT)

9.

2e telefoonnr.:

(als 1e tel. nummer niet bereikbaar is)

Jongen / Meisje / Overig

(minimaal 4 jaar en maximaal 12 jaar)

10. E-mailadres:
11. T-shirt maat:

104 116 128 140 152 164 S M (keuze uit één van deze maten)

12a. Moeten wij rekening houden met voedselallergie/dieetwensen/anders?

Ja / Nee

12b. Zo ja, welke:
Bent u als ouder nog géén vrijwilliger bij de buurtgroep? Zou u dat wel leuk lijken?
13. Zo ja, geef het ons door via de link: nieuwevrijwilliger.buurtgroepcapellewest.nl
Invullen door de organisatie:
Nummer:

Datum:

Betaald:

Ja / Nee

-----------------AFHAALTICKET HIERLANGS AFKNIPPEN -----------------Nummer:

Naam:

Je kunt het speelweek T-shirt met dit strookje afhalen op het speelveld op maandag 15 augustus 2022 vanaf 09:00 uur bij
de daarvoor bestemde kraam.
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Buurtgroep Capelle- West organiseert
AVONDVIERDAAGSE 1e editie
In de week van dinsdag 7 t/m vrijdag 10 juni organiseert buurtgroep Capelle-West de eerste
editie van iets wat hopelijk een nieuwe traditie gaat worden, de avondvierdaagse van Capelle
West. Vier avonden lang kun je starten bij het buurthuis en de paden op en de lanen in over
de mooie en gevarieerde routes die zijn uitgezet.
Deelnemers kunnen kiezen uit drie verschillende afstanden, te weten 2,5 – 5 en 10 km.
De inschrijfkosten bedragen €5,- euro per persoon en natuurlijk krijg je daar op vrijdagavond
een mooie medaille voor terug.
Er zijn stempelposten bij het startpunt, het verste punt en het eindpunt. Bij start en finish kunt
u eveneens een kop koffie / thee of frisdrank verkrijgen.
We zijn speciaal voor deze gelegenheid lid geworden van de Koninklijke Wandelbond Nederland. Hun promotiemateriaal komt binnenkort onze kant op en ziet u waarschijnlijk bij het lezen van deze krant al in de wijk en de media terug.
Houdt onze website en facebookpagina in de gaten voor meer informatie. Daar tref je binnenkort de link om in te schrijven.

Wij hebben er zin in. Jullie ook? Ga maar vast oefenen, dan

kom je goed beslagen ten ijs, maar we hopen op vier zonnige avonden natuurlijk!!!
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CONTACTGEGEVENS
Spoedeisende hulp:

112 Alarmnummer

politie, brandweer en ambulance

Wijkagenten: Kees Moerland en

0900 - 8844

Cindy Coremans
Handhaving Capelle-West

010 – 284 8111

Kevin van Buren, ma./za. 09:00 – 22:00
Brandweer (zonder spoed)

010 - 264 2222

Dierenambulance

0900 - 112 0000

Gemeentehuis

010 – 284 8688

Informatiecentrum gemeente Capelle aan

14 010

den IJssel (klachten over buitenruimte)
Openbare verlichting

0411 – 440 401

Afval breng station of ophalen IRADO

010 – 262 1000

W.O.P. 's-Gravenland

algemeen@capellesgravenland.nl

W.O.P. Capelle-West

bestuur@wopwest.nl

Buurtcentrum Capelle-West

010 – 442 7664

IJsselland ziekenhuis

010 – 258 5000

Huisartenspost IJsselland

010 – 279 9262

Huisartsenpraktijk ’s Gravenland

010 - 288 2424

Apotheek ’s Gravenland

010 – 288 0238

Verpleeghuis Rijckehove

010 – 266 5757

Postagentschap Puccinipassage

010 – 288 9939

Openbaar Vervoer reisinformatie

0900 - 9292

RET klantenservice

0900 – 500 6010

Elektriciteit en gas

0800 - 9009

Drinkwaterleiding

0900 - 0787

Stadsverwarming Eneco

0800 - 0072

Ziggo klantenservice

1200 of 0900-1884

Telefoon KPN

0800 - 0402
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WEEKAGENDA
Maandag
14:00-16:00
Maandag
19:00-20:00
Maandag
20:00-23:00
Dinsdag
13:30-15:30
Dinsdag
20:00-22:00

Tafeltennismiddag Leeftijd 55+,
Kosten € 12,50 per maand. Informatie bij: Kees van Vliet 06 - 3422 45 72
Slankelijn Balans
Informatie: Linda Graper-Visser 06-18976735
Klaverjassen
Informatie: Arie de Graaf 0627 014 443 of 0651 027 929
Klaverjassen
Informatie: Rob & Bep Sluiter (010) 451 2048
Vergaderingen BCW Maandelijks een bestuursvergadering, werkgroep Activiteiten en aan
deze werkgroep gelieerde subgroepen als werkgroep Speelweek en Zomerkamp.

14:00-15:30

Woensdagmiddag workshops 6 t/m 12 jaar. De kosten zijn € 1,00 per middag, inclusief
een glas limonade. De geplande middagen staan op de website. Informatie bij: Iet
Oostlander-Leeflang (010) 451 3485

Woensdag

Huis van de Wijk - 1e woensdag van den maand. Informatie:

10:00-12:00

Iet Oostlander-Leeflang (010) 451 3485 of www.welzijncapelle.nu

Wo. & Do.

Filosofie onder begeleiding van mw. Barbara Moerman.

10:00-12:00

Informatie info@filosoferenbuitenschool.nl of 0620 158 020

Wo. & Vrij.

Yoga - woensdag van 19:30 - 20:45 uur en vrijdag van 10:00 - 11:15 uur.

10:00-12:00

Informatie: Eline Mila (0648 270 913) info@elinemila.nl – yogahealthcenter

Donderdag

Kinderkookles - geplande dagen staan op de website
Informatie bij: Ria de Snoo (010) 458 5415

Woensdag

17:00-19:00
Donderdag
18:00-21:30
Vrijdag
14:00-16:00

Eetsalon 55+ Het doel van deze activiteit is "ontmoeting" van oudere mensen onder
elkaar. Inloop tussen 17:30 - 18.00 uur. Kosten zijn € 9,50 per keer. Opgave en betaling vooraf. De geplande avonden staan op de website. Inlichtingen en reservering:
Kees Grandia (010) 450 2254
Tafeltennismiddag Leeftijd 55+,
Kosten € 12,50 per maand. Informatie bij: Kees van Vliet 06 - 3422 45 72

Vrijdag

Mannenkookles Eenmaal in de maand op vrijdagavond. In series van 6 avonden worden
allerhande gerechten op tafel gezet.

18:30-23:00

Informatie: 06-36139895

Vrijdag

Bingo Eenmaal in de maand op vrijdagavond. De geplande dagen staan op de website. Informatie bij: Bep Sluiter (010) 451 2048

20:00-23:00

Zaterdag
10:00-12:00
Zaterdag
19:30-23:00

Ketense Vrouwenkoor Moderne, vlotte liedjes, naar eigen keuze, zingen onder leiding
van Henk Elderson. Kosten € 20.00 per maand. Informatie bij: Margret van Duijvenbode
06-41260144 ketensevrouwen@gmail.com
Kaartavond - Klaverjassen/Jokeren Één keer per kwartaal is er een kaart-avond in het
buurthuis. De geplande dagen staan op onze website. Nadere info bij: Bep Sluiter (010)
451 2048 of Joop Dorst (010) 451 7644
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