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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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COLOFON
BEZOEKADRES

ZALENVERHUUR BUURTCENTRUM

Buurtcentrum Capelle - West

Voor de mogelijkheden, prijzen en voorwaarden
betreffende het verhuur van de zalen, verwijzen
wij u naar onze website of naar mw. Iet
Oostlander-Leeflang
pietertje-leeflang@zonnet.nl
of 06 - 36 139 895.

Willem Barentszstraat 3
2901 BG Capelle aan den IJssel
010 – 442 7664

WEBSITE
www.buurtgroepcapllewest.nl

DAGELIJKS BESTUUR
Voorzitter
Hans Schenk
Doormanstraat 10
2901 AJ Capelle aan den IJssel
010 – 450 3667
info@buurtgroepcapellewest.nl

ADVERTEREN BUURTKRANT
Prijzen:
1/6 pagina:

€ 70,00 per jaar

Secretaris

1/4 pagina:

€100,00 per jaar

Vacature

1/3 pagina:

€135,00 per jaar

Penningmeester

1/2 pagina:

€200,00 per jaar

Joop Dorst

1/1 pagina:

€400,00 per jaar

facturen@buurtgroepcapellewest.nl

WERKGROEPEN

COPY VOLGENDE BUURTKRANT

Activiteiten

Inleveren voor 1 juli 2022 bij

Lindsey v.d. Stel

redactie@buurtgroepcapellewest.nl

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

BUURTKRANT
Redactie
Iet Oostelander-Leeflang

Vormgeving
Roy Wolvers
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VOORWOORD

'n Zomer vol taal en vrijheid
Taal en vrijheid, twee begrippen die heel veel met elkaar te maken
hebben. Je hebt taal nodig om te kunnen communiceren met anderen.
Om elkaar te begrijpen. Om kennis op te doen. Om elkaars verhalen
te beluisteren of te lezen. Om nieuwe werelden te verkennen die
opengaan als je je verliest in een prachtig boek… Het is onze
overtuiging dat je dankzij die ervaringen van en met anderen
daadwerkelijk gelukkig(er) wordt. Als corona iets heeft duidelijk
gemaakt, is het wel dat iedereen op de een of andere manier last
heeft ervaren van de beperkingen om met elkaar contact te hebben.
Juist daarom zijn we ontzettend blij dat we dit jaar weer activiteiten
mochten gaan organiseren. Het is zó fijn om jullie weer te kunnen
ontvangen en ontmoeten!
Zo hebben we bijvoorbeeld weer Koningsdag mogen vieren waar we de
wijk wakker maakte door middel van een lawaaioptocht met prachtig
versierde fietsen, skelters enz. enz. Maar we hebben ook voor het
eerst ons bevrijdingsfestival gevierd waarbij we 75 jaar vrijheid vierden
door middel van een parachute sprong, muziek en vuurwerk. En laten
we vooral niet vergeten dat we dit jaar voor het eerst de
avondvierdaagse organiseren in Capelle-West.
Verder mogen we deze zomer nog uitkijken naar het Zomerkamp en
de Speelweek met het thema “Camping”.
We hopen dat we jullie de komende periode bij één van onze
activiteiten zullen zien welke op ons programma staan.
Namens alle vrijwilligers van Stichting Buurtgroep Capelle-West wensen
wij jullie allen een leuke zomer toe!!!
- Roy Wolvers, Bestuurslid
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VASTE ACTIVITEITEN

B I N G O

Klaverjas avonden 2022

Zaal open: 19:30, start 20:00 €8,00 voor 12

18 juni - 24 september -

rondjes

17 december

Informatie bij Bep Sluiter via 010-4512048

Zaal open 19:30 uur - Start 20:00 uur

Bingo 2022 : 17 juni

Informatie bij Bep/Rob Sluiter: 010-4512048

Voor maandagavond en dinsdagmiddag
zie onze weekagenda achterin

EETSALON 55+

MANNENKOOKLES

U krijgt een driegangen menu aangeboden,

Maandelijks op vrijdagavond worden

2 drankjes tijdens de maaltijd, plus een
kopje koffie/thee met lekkers als afsluiting.
Donderdagen: 16 juni - 22 sep. - 13 okt. 10 nov.

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

Inloop vanaf: 17:30 uur – start 18:00 uur
Kosten donderdagen: €10,- p.p.
Info. en aanmelden bij Kees Grandia:
010-4502254
Kijk op www.buurtgroepcapellewest.nl voor de laatste informatie betreft al onze activiteiten.
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Van Kinsbergenstraat 29a
2901 BA Capelle aan den IJssel

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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Ronde van West 16 augustus 2022
voor

Hospice IJsselOever
De nieuwe datum voor de Plus ‘s-Gravenland Ronde van West is bekend! 16 Augustus! Met ook dit jaar
weer een super goed doel: Hospice IJsselOever, een huis van warmte en aandacht waar het draait om
ondersteuning in de laatste levensfase. Laten we samen lopen voor diegene die het niet meer kunnen!
We gaan tijdens de speelweek en de Ronde van West ons
best doen om een mooi bedrag bij elkaar te krijgen voor deze
mooie organisatie! Tijdens het inschrijven is er een optie om
extra te doneren aan ons goede doel. We hopen dat u gul
kunt zijn. De stichting zamelt geld in om wetenschappelijk
onderzoek naar de achtergrond van neuromusculaire ziekten te
financieren of van financiële garanties te voorzien.
Dus schrijf u snel in voor een van onze afstanden via www.rondevanwest.nl , we hebben ruimte voor
totaal 1000 deelnemers.
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. Nieuw dit jaar is een wandelroute van 10 km waar u zich voor in
kunt schrijven!
Kijk snel op de vernieuwde website www.buurtgroepcapellewest.nl
We hopen jullie te zien op 16 augustus!

Namens:
Lindsey van der Stel, Johan Nelisse, Christine Siepman,
Martin van der Marel en Martijn van Golden
rondevanwest@buurtgroepcapellewest.nl
7

Meivakantie
We zijn met 24 kinderen
een heerlijke dag naar
Blijdorp geweest!
Naast alle dieren te
bekijken zijn we ook in de
binnen en buitenspeeltuin
geweest, waar de kinderen
veel plezier hadden.
Na al het spelen en gehele
park gezien te hebben ging
iedereen moe maar voldaan
de bus weer in.
We kijken terug op een
leuke en gezellige dag!

Bevrijdingsfestival
Op donderdagavond 5 mei vierden wij met heel veel
mensen het bevrijdingsfestival in Capelle-West. We
zijn begonnen met 4 parachutisten. Daarna was er
een gezellig optreden van D-Day Revival band, een
tromgeroffel van onze grote vrienden van afslag 9,
een spetterend optreden van Hands-up en als klap
op de vuurpijl ook nog een vuurwerkshow waar vele
mensen van hebben genoten!
Wij kijken terug op een zeer geslaagde avond en wij
hopen u ook. Wie weet is het in de toekomst voor
herhaling vatbaar!
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LIFT U MEE OP HET SUCCES
VAN DE SPEELWEEK?
Datum:

Capelle-West, april 2022

Betreft:

sponsoring speelweek 2022 in Capelle-West

Beste (toekomstige) sponsor,
Stichting Buurtgroep Capelle-West bestaat dit jaar maar liefst 43 jaar. Dit willen wij vieren met alle bewoners
door het aanbieden van extra maandelijkse activiteiten en de organisatie van een groots opgezette speelweek
van 15 tot en met 19 augustus 2022. Dit jaar is het thema ‘Op de Camping’. Sinds december 2021 zijn vele
vrijwilligers al druk bezig met de voorbereidingen.
De speelweek kent een dag- en avondprogramma. Het dagprogramma is bestemd voor kinderen van vier t/m
twaalf jaar. Er kunnen in totaal 250 kinderen deelnemen. Het avondprogramma is veelal bestemd voor
volwassenen.
Al sinds jaar en dag is de speelweek een uniek evenement dat de buurt verbindt en uitnodigt tot ontmoeting,
ontspanning, sport en spel. Vele vrijwilligers zetten zich in om met diverse activiteiten de speelweek weer tot een
succes te maken. Dit gaat ons niet lukken zonder uw hulp!
In 2022 willen wij ook daarom een beroep doen op het bedrijfsleven, in en rondom Capelle-West, om ons te
helpen ook de 43e speelweek mogelijk te maken. U zou ons op de volgende manieren kunnen sponsoren:
Algemeen sponsor:
U kunt zelf bepalen welk bedrag u wilt sponsoren. De bedragen worden gezamenlijk door stichting Buurtgroep
Capelle-West gebruikt om de algemene kosten van de speelweek te dekken. Wij bieden u vanaf € 50,sponsoring:
vermelding als sponsor in de buurtkrant van augustus;
eenmalige vermelding op onze facebookpagina bij aftrap van de speelweek;
tijdens de speelweek vermelding via de lichtkrant;
tijdens de speelweek één maal per dag naamsvermelding over onze geluidsinstallatie;
in de speelweek de optie voor het plaatsen van vlag/spandoek (zelf aanleveren);
in de speelweek krijgt u eenmalig tien consumptiemuntjes, tegen inlevering van de bedankbrief.
b.

Onderdelensponsor:

Ook dit jaar is het weer mogelijk een programmaonderdeel in zijn geheel of gedeeltelijk te sponsoren. De
beschikbaarheid is beperkt. Op de volgende pagina vindt u de verschillende programmaonderdelen. Wij bieden u
vanaf € 50,- sponsoring:
Alle punten zoals genoemd bij ‘algemeen sponsor’, inclusief onderstaande extra’s:
in de buurtkrant van augustus vermelding in het dagprogramma bij het betreffende programmaonderdeel;
tijdens de speelweek vermelding
programmaonderdeel;

op

de overzichten

van

het

programma bij

het

betreffende

Andere wijze van sponsoring in overleg mogelijk.
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MOGELIJKHEDEN VAN SPONSORONDERDELEN
1. Spectaculaire Opening Speelweek

€ 300

2. Feestelijke lunch voor 250 kinderen en vrijwilligers

€ 250 (5x)

3. Bedrukte T-shirts voor deelnemende kinderen

€ 250 (4x)

4. Sponsoring artiest vrijdag avond
5. Banner voor bij de finsch bij de Ronde van West

Op Aanvraag
Periode:3jaar 150

6. Crazy Bingo

€ 200 (4x)

7. Stoelendans

€ 150

11. Crea materiaal

€ 250 (3x)

12. Wijkspel met veel spelletjes

€ 250

13. Pannakooi

€ 350

14. Spellenfestijn

€ 250 (4x)

15. Dagopening en –afsluiting

€ 50 (4x)

16. Ontbijt bij de hutten op vrijdagochtend

€ 200

17. Diverse lekkere verrassingen

€ 100 (6x)

18. Inrichting Trailer en tent

€ 100 (4x)

19. Vlog

€ 100

20. Groepsfoto

€ 250

Een aantal van de genoemde programmaonderdelen zijn onder voorbehoud. Op de volgende pagina treft u een
invulstrook aan waarop u kunt aangeven hoe u wilt sponsoren.

Za
da

Wij hopen u voldoende te hebben geïnformeerd en enthousiast te hebben gemaakt voor sponsoring van de
speelweek. Indien u vragen heeft, neem gerust contact op met Johan Nelisse mailadres
ter
johannelisse@icloud.com tel.0643582200
g

Met vriendelijke groet,
Sponsorgroep stichting Buurtgroep Capelle-West
( Hans Schenk, Johan Nelisse, Joyce van Briemen
en Aad Kortlever )
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INVULSTROOK SPONSORDEELNAME
Ja, ik wil meeliften op het succes van de speelweek en ik word graag:

0

Algemeen sponsor

0

Sponsor programmaonderdeel € ______

€ ______

Onderdeel/Onderdelen:
Naam organisatie:
Naam contactpersoon:
Adres:
Postcode/Woonplaats:
Telefoonnummer:
E-mailadres:

0

Ik wil de factuur graag digitaal ontvangen
Indien e-mailadres afwijkend van bovenstaande, ontvang ik de factuur graag op:

Wij ontvangen de strook graag uiterlijk 1 juli 2022 zodat wij uw bedrijfsnaam in de buurtkrant van augustus
kunnen opnemen. De strook kan worden opgestuurd naar:
Joyce van Briemen
Jan van Kanrede 36
2901 TB te Capelle a/d IJssel
06-43582200
johannelisse@icloud.com
Uw financiële bijdrage zien wij graag vóór 30 juli tegemoet op rekeningnummer:
NL 56 INGB 0003 663 575
t.n.v. Penn Stichting Buurtgroep Capelle West
o.v.v. [uw bedrijfsnaam], sponsoring speelweek
U ontvangt van ons een factuur van uw sponsoring, zodat u deze voor uw belastingaangifte kunt gebruiken.
12
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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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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- ma i l : i nf o @ rd c a r s er v ic e . nl
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Alex vd Graaf
Montage & demontage
In– verkoop
Materieel & materiaal
Keuren
Elektrische gereedschap
Klim materieel & valbeveiliging

van Speykstraat 63, 2901 BC Capelle aan den IJssel
0612 171 658
alexvdgraaf@ziggo.nl
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Woensdagmiddag Club

BEKIJK AL ONZE FOTO’S OP WWW.BUURTGROEPCAPELLEWEST.NL

FOTOREPORTAGES
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GEZOCHT!!!
We zijn op zoek naar enthausiaste klaverjassers!!
Vind jij klaverjassen net zo leuk als wij? Dan zien we je graag op
maandag avond van 20:00 t/m 23:00 uur of op de
dinsdagmiddag van 13:30 t/m 15:30 uur
Meer informatie: Arie de Graaf 06-27 014 443

‘Say cheese!’ Laat je kind deze camera knutselen en hij of zij kan deze zomer alle vakantie
herinneringen vastleggen. Je maakt hem door de deksel van een eierdoos te verven en er als
lens een omgekeerd eierdopje op te plakken. Aan de bovenkant plak je ook een halve eierdop
om doorheen te kunnen kijken. Touwtje eraan en klaar is je fototoestel.
KIJK OP WWW.BUURTGROEPCAPELLEWEST.NL VOOR ONZE NIEUWE KNUTSELPAGINA.
ELKE VRIJDAG ZAL ER EEN NIEUW KNUTSEL IDEE OPSTAAN.
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Aanleg en verbetering
fietsroute in de gemeente
Capelle aan den IJssel
De gemeente Capelle aan den IJssel wil het fietsen stimuleren middels verbetering van bestaande en
aanleg van nieuwe fietsroutes.
Een van de plannen is om het bestaande fietspad tussen de Algerabrug en het Toepad te verbeteren.
Inmiddels hebben er een aantal contactmomenten plaatsgevonden tussen de gemeente en enkele
vertegenwoordigers van de oude Zeeheldenbuurt. Hierin is gesproken over de voor en nadelen van de
aanleg van dit fietspad.
Ondanks dat de buurtbewoners uit de oude Zeeheldenbuurt het initiatief van verbetering steunen,
stuitte het voorstel van de gemeente op veel weerstand. Dit heeft te maken met de zwaarwegende
nadelen in de verandering van de verkeerssituatie en verwachting in toenemend (gemengd)verkeer met
de daar bijbehorende verkeersveiligheid in de oude Zeeheldenbuurt. Zij zouden graag een
verkeersituatie zien waarin fietsers, voetgangers en auto’s gescheiden gebruik kunnen maken van de
verkeersroutes.
Meer informatie over het gemeenteproject kunt u lezen op:
https://wijwillendit.nl/capelle-aan-den-ijssel/project/fietsroute-langs-de-dijk
Mocht u mee willen denken of goede ideeën hebben voor de verbetering van de genoemde fietsroute
dan kunt u deze delen met het WOP. De gedeelde ideeën zullen wij verzamelen en delen met de
gemeente.
Contactgegevens WOP Capelle-West
Voorzitter a.i.: Frank Coomans
Secretaris: Ruud Verschoor
Penningmeester: Henk Stouten
E-mail: bestuur@wopwest.nl
Bezoek onze nieuwe website www.wopwest.nl
www.wopwest.nl

Wat te verwachten in de augustus editie:
SPECIALE

SPEELWEEK 2022
EDITIE
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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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