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ᐤ Verslag kerstvakantie 
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ᐤ Nieuwsbrief: WOP-West 

ᐤ Voorjaarsvakantie 

ᐤ Rommelmarkt 
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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) 

mailto:hennasport@outlook.com
http://www.forever-fit.nl/
mailto:info@forever-fit.nl
mailto:paulinemilius@hotmail.com


 

  3 

COLOFON 

BEZOEKADRES 

Buurtcentrum Capelle - West 

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 

 

Secretaris 

Vincent Metevelis 

 

Penningmeester 

Joop Dorst 

facturen@buurtgroepcapellewest.nl 

 

WERKGROEPEN 

Activiteiten  

Lindsey v.d. Stel 

P.a. Willem Barentszstraat 3 

2901 BG Capelle aan den IJssel 

werkgroep@buurtgroepcapellewest.nl 

 

 

ZALENVERHUUR BUURTCENTRUM 

Voor de mogelijkheden, prijzen en voorwaarden   

betreffende het verhuur van de zalen, verwijzen 

wij u naar onze website of naar mw. Iet Oostlan-

der-Leeflang pietertje-leeflang@zonnet.nl of     

06 - 36 139 895. 

 

 

 

 

 

 

ADVERTEREN BUURTKRANT 

Prijzen: 

1/6 pagina:   € 90,00 per jaar 

1/4 pagina:   €130,00 per jaar 

1/3 pagina:  €175,00 per jaar 

1/2 pagina:   €260,00 per jaar 

1/1 pagina:  €520,00 per jaar 

 

 

COPY VOLGENDE BUURTKRANT 

Inleveren voor 1 maart 2023 bij 

redactie@buurtgroepcapellewest.nl 

 

BUURTKRANT 

Redactie 

Iet Oostlander-Leeflang 

Vormgeving 

Roy Wolvers 

mailto:werkgroep@buurtgroepcapellewest.nl
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Een nieuw jaar 

De feestdagen liggen achter ons en iedereen is weer naar 
school of aan het werk. Wij wensen u al het goede in dit nieuwe 
jaar en hopen u bij onze activiteiten te ontmoeten. 

In deze buurtkrant besteden wij aandacht aan diverse  
workshop, fotoreportage over de eetsalon, waar de dames nu 
een heuse kookploeg hebben en zelf het eten voor onze 55-
plussers bereiden. Daarnaast diverse foto’s rondom de Kerst, 
zoals het winterplein/Santa Run en kerststukjes maken voor 
kinderen en volwassenen. 

In November 2022 overleed Corrie Koolmees. Verderop in de 
buurtkrant treft u een In Memoriam aan. 

Vervelend voor ons was het feit dat onze Kerstboom bij het 
buurtcentrum was ontvreemd en later verbrand is  
teruggevonden bij het volkstuincomplex. 

Om op de hoogte te blijven van de actuele activiteiten raden 
wij u aan de website van de buurtgroep via 
www.buurtgroepcapellewest.nl en onze facebookpagina via 
www.facebook.com/buurtgroepcapellewest goed in de gaten 
te houden. 

Het Bestuur 

V
O
O
R
W

O
O
R
D
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EETSALON 55+ 

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

23 maart, 13 april en 25 mei 

Prijs € 6,00 per keer 

Info en aanmelden bij Nel Rietveld 06-

83928936 / 010-4517853 

VASTE ACTIVITEITEN 

Kijk op www.buurtgroepcapellewest.nl voor de laatste informatie betreft al onze activiteiten. 

B I N G O  

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

rondjes 

Informatie bij Bep Sluiter via 010-4512048 

 

BINGO 2023: 17 Febr. – 17 Maart – 21 April – 

19 Mei 

MANNENKOOKLES 

Om de twee maanden worden verschillende 

gerechten bereid, op tafel gezet en wordt  

ervan gesmuld. 

Informatie: 06-36139895 

 

24 maart en 14 april 2023 

Klaverjas avonden 2023 

18 maart -  10 juni - 16 september  

en 9 december 

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

Informatie bij Bep/Rob Sluiter: 010-4512048 

 

Voor maandagavond en dinsdagmiddag  

zie onze weekagenda achterin 
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Op donderdag 29 december gingen we met maar liefst 33 kinderen met de watertaxi naar de 
bioscoop, Pathe de Kuip! De watertaxi is al een uitstapje op zich! De kinderen vonden het  

geweldig! De film Hotel Sinestra was erg spannend voor sommige kinderen, maar ook super 
grappig en leuk! Met een drankje en een bak popcorn of chips, hebben ze heerlijk zitten  

genieten van de film!  

Wil je ook mee met ons volgende uitje? Lees dan verderop in de buurtkrant over ons uitje in 
de voorjaarsvakantie!!! 

Dansend zijn wij het nieuwe jaar 2023 gestart met de nieuwjaars disco. 
De jongste kinderen van 4 t/m 7 jaar stonden als iets voor aanvangtijd 18:30 uur te wachten 
om naar binnen te mogen. De één heel enthousiast, de ander wat gespannen. 
Vertel maar wie je bent, we noteerden een contact telefoonnummer en de jas kon  
opgehangen worden. Snel naar binnen want daar klonk herkenbare, gezellige muziek en  
schitterde een mooie discolamp! Er werd volop gedanst, we deden limbo dansen, aten  
spekkies, chips en van al dat dansen en zingen krijg je natuurlijk dorst. Daar hadden we lekkere 
limonade voor.  Het uur vloog voorbij, nog snel met 32 kids op de foto en daar stonden de  
ouders alweer.  
 
Van 19:45-21:00 uur waren de kinderen van 8 t/m 12 
jaar welkom voor een dansje. Andere muziekkeuze, 
chips, popcorn en limonade zorgde voor wederom 
een gezellige sfeer.  Deze groep van 13 kinderen  
deden m.n spellen als stoelendans, museum  
geopend, limbo dansen en het fluisterspel.  
 
 
De volgende kinderdisco is op 17 februari.  
- 4 tot en met 10 jaar 
- van 18:30 tot en met 20:00 uur 

KINDERDISCO 

Carnavalsdisco 

KERSTVAKANTIE 
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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 

 

20:00 – 20:45 uur 

LAMPIONENOPTOCHT 
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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 

Knippen/drogen €25,50 

Knippen/drogen 60+ €23,50 

Wassen/knippen/drogen €28,00 

Wassen/knippen/drogen 60+€25,25 

Studenten knippen €19,95  

Van Kinsbergenstraat 29a 

2901 BA Capelle aan den IJssel 
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Stichting Buurtgroep Capelle-West organiseert: 

EIEREN ZOEKEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tweede Paasdag 10 april om 10.00 uur. 
 

  

Deelname is gratis tot 10 jaar! 

Natuurlijk staat er weer een lekker Paasontbijtje klaar voor de ouders 

en de deelnemertjes. Alles in en rond het buurthuis. Wie de meeste  

eitjes vind krijgt ook nog een prijsje. 

Ook voor degene die deze kleurplaat het mooist inkleurt en inlevert is 
er een prijs! De kleurplaat kan in de brievenbus van het buurtcentrum 

ingeleverd worden op de Willem Barentszstraat 3. 
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Uw reclame hier? 

Neem dan contact op met 
buurtkrant@buurtgroepcapellewest.nl 

Uw reclame hier? 

Neem dan contact op met 
buurtkrant@buurtgroepcapellewest.nl 
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VOORJAARSVAKANTIE 

Dinsdag 28 februari 

Verzamelen bij het buurthuis 

Vervoer: Fiets 
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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-mail : info@rdcarserv ice .nl  
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Onze eetsalon 55+ is 2007 begonnen 1x per maand met het aanbieden van een 
driegangenmenu, 2 drankjes tijdens de maaltijd + als afsluiting koffie/thee met 
lekkers. 

Gemiddeld komen er tussen 30/40 deelnemers de eetsalon bezoeken. 

Vanaf november 2022 zijn we met een groep dames begonnen met het zelf be-
reiden van de maaltijden in ons buurtcentrum Capelle-West. 

2 dames hebben hiervoor hun HACCP certificaat gehaald wat verplicht is om 
voor een grote groep te koken. 

Hierdoor konden we de kosten verlagen naar € 6,00 per persoon. 

Ook dankzij de bijdrage van de donateurs via Maak Capelle, Wop-West en Wop 
‘s-Gravenland Houd onze website www.buurtgroepcapellewest.nl in de gaten 
voor de datums in 2023 en kom gerust eens een kijkje nemen of geef u op 

 

HULP BIJ INVULLEN BELASTING AANGIFTE 2023 

MAAK EEN AFSPRAAK ! 

010-7074900 

Bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 09:00 tot 16:00 uur 

Invullen is gratis voor Capellenaren. 

DigiD noodzakelijk 

 INKOMENSGRENS : 

Alleenstaanden maximaal bruto jaarinkomen € 29.522,00 

Gehuwden of partners maximaal bruto jaarinkomen € 37.885,00 

De inkomensgrens voor 2023 nog niet bekend, dus bovenstaande bedragen zijn van 2022. 
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Uw reclame hier? 

Neem dan contact op met 
buurtkrant@buurtgroepcapellewest.nl 
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Beste mede bewoners uit Capelle-West, 

 
Het bewonersinitiatief om het dijkgebied tussen de Algerabrug en de Van Brienenoordbrug 

recreatiever en vooral ook verkeersveiliger te maken is in een volgende fase gekomen. Laat 

ik u meenemen in de meest recente ontwikkelingen. 

 
Er is veel sluipverkeer op de dijk en daarom heeft de Capelse Gemeenteraad onlangs via 

een Motie het Capelse College wat bestaat uit Burgermeester & Wethouders onder meer 

gevraagd samen met Capelse bewoners en de aan de dijk gevestigde bedrijven een plan 

uit te werken om de dijk om te vormen tot een ‘auto te gast - fietsstraat’.  

Dit alles in het kader van de ontwikkeling van de Algeracorridor waarin Capelle helaas 

slachtoffer wordt van het ‘doortrekken van de A16 naar Krimpen en het Capelseplein  

daarvoor moet worden omgevormd tot een soort van Kleinpolderplein’.  

 
Maar goed. Deze Capelse gemeenteraadsmotie heeft een impuls gegeven aan de beoogde 

herontwikkeling van het dijkgebied en daardoor is er contact ontstaan met de Historische 

Vereniging Capelle aan den IJssel (www.hvc-capelle.nl) en met Hollandsche IJssel Mooier 

(www.hijm.info). Beide partijen vinden het waardevol om bij de transformatie naar een meer 

recreatievere invulling van het dijkgebied betrokken te zijn. Er is veel watergebonden historie 

aanwezig en het is leuk om dit in de buitenruimte te laten zien en op informatieborden aan 

te geven. Zodat niet alleen wij Capelse bewoners maar ook de vele (fiets)passanten kennis 

kunnen nemen van onze lokale watergebonden geschiedenis. 

 
Net voor de Coronaperiode is er contact geweest met twee grote bedrijven die op de dijk 

gevestigd zijn. Een bedrijf dat hier niet bij naam wordt genoemd heeft (nog) niet zoveel op 

met bewonersinitiatieven en gaat alleen bewegen als de gemeente op de voordeur klopt. 

Maar IJsselwerf Zwijnenburg wil wel graag met bewoners meedenken omdat zij het voordeel 

zien van een (watergebonden) recreatievere invulling van hun locatie. 

 
Na heel wat zoekwerk is er een regionaal bureau voor Stedenbouw en Landschap bereid  

gevonden om samen met bewoners uit Capelle en Kralingseveer een paar sfeertekeningen 

te ontwerpen hoe het dijkgebied verkeersveiliger en recreatiever ingevuld kan worden. Het 

budget hiervoor is in een aanvraagprocedure via www.maakcapelle.nl.  

Het Wijkoverlegplatform van Capelle-West heeft al een bedrag toegezegd. De gemeente 

Capelle zal het verschil moeten bijleggen. Maar ten tijde van het schrijven van dit stukje  

bestaat er binnen de gemeente Capelle verwarring over uit welk potje dat moet worden  

betaald. Hopelijk is dit op het moment dat u deze update leest opgelost. 

 

INGEZONDEN STUK 

http://www.hvc-capelle.nl
http://www.hijm.info
http://www.maakcapelle.nl
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De kosten voor de fysieke omvorming van het dijkgebied worden gedekt door de Euro 4 mln. 

die de Provincie Zuid-Holland hiervoor beschikbaar heeft gesteld. Alle reden dus om deze  

miljoenen te gebruiken zoals wij bewoners dat willen. 

 

De volgende ideeën worden onder meer in ‘sfeertekeningen’ uitgewerkt. Denk aan tekeningen 

zoals je die ook wel ziet in de verkoopbrochure van een nieuwbouwwijk.  

Al het brommer- en fietsverkeer gaat net als vroeger weer op de dijk plaatsvinden zodat zicht 

op de rivier de IJssel weer mogelijk is. Het wegdek van de dijk wordt hiervoor zodanig ingericht 

dat (vracht)auto’s en motorfietsen niet sneller dan 30 km per uur kunnen rijden. Omdat alle 

verkeersdeelnemers weer van de dijk gebruik maken en de snelheid naar beneden gaat 

wordt deze voor brommers en fietsers veiliger want niemand kan de ander dan meer over het 

hoofd zien. Nu is dit wel het geval bij de kruisingen. Het effect is dus dat de (fiets)

verkeersveiligheid toeneemt en gelijktijdig de overlast van sluipverkeer door Kralingseveer en 

Capelle-West afneemt. Aan de oever van de IJssel komen meerdere banken met afvalbakken 

en op deze plekken worden historische verwijzingen op informatieborden en musea achtige 

voorwerpen geplaatst. 

Wat nu het fietspad onderlangs is wordt een lommerrijke wandellaan met aan weerszijde  

bomen en in de naastgelegen groenvoorziening komen banken met afvalbakken en plek voor 

een speeltuin, hondenuitrengebied, sporttoestellen, bloemenweide en andere fraaie  

groenvoorzieningen. Ook aan jongeren wordt gedacht.  

De twee Jongeren Ontmoetingsplekken die in het dijkgebied momenteel staan worden  

aangepast naar de wens zoals jongeren dat willen. Daarover zijn we al met jongeren in  

gesprek. Tevens worden bedrijven gelegen op de dijk maar ook op de industrieterreinen  

onderdijks hierbij betrokken en aangemoedigd om de verrommeling van hun buitenterrein 

aan te pakken. 

Het effect is dat door het opruimen van de industriële buitenruimte en door de opwaardering 

van het groen er onderlangs een ecologische en aangename wandelgebied ontstaat waarin 

Capelle-West en het Bos in Kralingseveer en iets verderop ook het groen van de Kralinger 

Esch nog beter met elkaar zijn verbonden. We sluiten dus aan op 

www.kralingenaandemaas.nl Hoe leuk is dat!  

 
Zodra de concept sfeertekeningen zijn gemaakt is het de bedoeling om gezamenlijk met  

bewoners uit Capelle-West en Kralingseveer de puntjes op de i te zetten in ons buurthuis. 

Daarna nodigen we de gehele gemeenteraad uit om samen met ons te kijken naar de  

sfeertekeningen waarna de Raad opdracht geeft om dit alles met bewoners verder uit te 

werken. Dit is een initiatief door bewoners voor bewoners. Precies zoals we dat graag in  

Capelle zien.  

Tot zover deze update. 

Met vriendelijke groet, Diederik  

http://www.kralingenaandemaas.nl
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PAASWORKSHOP 

 
AAN DE SLAG MET KERACOAT  ( LIJM, VERSTEVIGER EN VERNIS INEEN ) 

 

 

DATUM : 

WOENSDAG 29 MAART -  AANVANG 18.30 uur 

 WOENSDAG 5 APRIL     -  AANVANG 18.30 uur 

Kosten : € 29,95 

  

 

 

Buurtcentrum Capelle-West 

Opgeven : Helen Loukareas. 06-41250740. 

helo-workshop@outlook.com 
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https://www.gg-moriakerk.nl 

De Moriakerk in de wijk 
De gemeente die samenkomt in de Moriakerk aan de  
Doormanstraat maakt deel uit van het landelijk kerkverband 
met de naam ‘Gereformeerde Gemeenten. Steeds meer is het 
besef in de gemeente gaan leven dat ook onze gemeente een 
Bijbelse verantwoordelijkheid heeft naar onze buurtbewoners 
in de wijk. Daarom zijn er in de achterliggende jaren reeds 
meerdere activiteiten georganiseerd voor de bewoners zoals 
het uitdelen van kerst- en fruitpakketten en het organiseren 
van lunches en ontbijtsessies. Dat deze activiteiten door de 
buurt-bewoners worden gewaardeerd blijkt uit de vele  
positieve reacties die na afloop werden ontvangen. Wij hopen 
hier de komende jaren mee door te gaan.  

U bent hartelijk welkom  
tijdens onze diensten 

 
op  zondagmorgen  
en zondagmiddag. 

 
Vragen of inlichtingen? Bel Bram  

0651-557212 
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Wat te verwachten in de  december editie: 

WOENSDAGMIDDAG  

WORKSHOPS 

KINDERKOKEN 

22 februari - cup cakes maken 

8 maart - stippen met porselein verf 

22 maart - bloemstukje maken 

5 april - enkelbandjes maken 

19 april - verrassing  

VAN 14:00 TOT 15:30 

6 t/m 12 jaar 

Kosten € 1,00 en opgeven bij:  

Iet Oostlander-Leeflang – 06-36139895. 

 

2023 – 23 febr. – 9-23 mrt –6-20  

april – 4 mei 

O.l.v. Ria de Snoo en Bep Sluiter 

Kosten per 6 lessen € 15,00   

7 t/m 12 jaar 

Inlichtingen en opgeven bij:  

Ria de Snoo 010-4585415 

In memoriam Corrie Koolmees 

 

Op 24 november 2022 is Corrie Koolmees op 69 jarige leeftijd overleden. Corrie was één van 
de grondleggers van de stichting Buurtgroep Capelle-West. Zij heeft diverse bestuursfuncties 
binnen de buurtgroep uitgeoefend, waaronder voorzitter van de toenmalige werkgroep 
“Jeugd en Jongeren” en algemeen bestuurslid. Corrie´s hart lag vooral bij het uitvoeren van 
activiteiten. Zij was de oprichtster van “meidenwerk” en actief betrokken bij het starten van 
de Zomerspeelweek in Capelle-West. Daarnaast heeft zij deelgenomen aan enkele  
zomerkampen en deed mee aan de structurele activiteiten binnen de buurtgroep.  
Zij gaf enkele creativiteitscursussen en was buiten de buurtgroep ook zeer actief.  
Een hartelijke, creatieve vrouw is op veel te jonge leeftijd van ons heen gegaan. 

Het Bestuur 
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Spoedeisende hulp: 112 Alarmnummer  

Wijkagenten: Kees Moerland en Cindy Coremans  0900 - 8844  

Handhaving Capelle-West 

Kevin van Buren, ma./za. 09:00 – 22:00  

010 – 284 8111  

Brandweer (zonder spoed)  010 - 264 2222  

Dierenambulance  0900 - 112 0000  

  

Gemeentehuis  010 – 284 8688  

Informatiecentrum gemeente Capelle aan 

den IJssel (klachten over buitenruimte)  

14 010  

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  

Stichting Welzijn Capelle 010 - 707 4900 / www.welzijncapelle.nu 

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  

Havensteder 010 - 890 2525  

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  

Byewaste www.byewaste.app 

Ziggo klantenservice  1200 of 0900-1884  

Telefoon KPN  0800 - 0402  

CONTACTGEGEVENS 
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Maandag 

14:00-16:00 

Tafeltennismiddag Leeftijd 55+,  

Kosten € 12,50 per maand. Informatie bij: Kees van Vliet 06 - 3422 45 72 

    

  

    

Maandag 

19:30-22:00 

Klaverjassen

Informatie: Arie de Graaf 0627 014 443 of 0651 027 929 

    

Dinsdag 

13:30-15:30 

Klaverjassen

Informatie: Rob & Bep Sluiter (010) 451 2048 

    

Dinsdag 

20:00-22:00 

Vergaderingen BCW Maandelijks een bestuursvergadering, werkgroep Activiteiten en aan 

deze werkgroep gelieerde subgroepen als werkgroep Speelweek en Zomerkamp. 

    

Woensdag 

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 

10:00-12:00 

crea voor ouderen,  1ste woensdag van de maand  

Informatie :  Iet Oostlander-Leeflang – 06-36139895  

    

Woensdag.  

19:30-20:45 

Yoga 

Informatie: info@yogamaaike.com  

    

Donderdag 

17:00-19:00 

Kinderkookles - geplande dagen staan op de website 

Informatie bij: Ria de Snoo (010) 458 5415 

    

Donderdag 

18:00-21:30 

Eetsalon 55+ Het doel van deze activiteit is "ontmoeting" van oudere mensen onder 
elkaar. Inloop tussen 17:30 - 18.00 uur.  Opgave en betaling vooraf. De geplande avon-
den staan op de website. Inlichtingen en reservering:  Nel Rietveld - 06-83928936 / 

010-4517853  
    

Vrijdag 

14:00-16:00 

Tafeltennismiddag Leeftijd 55+,  

Kosten € 12,50 per maand. Informatie bij: Kees van Vliet 06 - 3422 45 72 

    

Vrijdag 

18:30-23:00 

Mannenkookles Eenmaal in de maand op vrijdagavond. In series van 6 avonden worden 

allerhande gerechten op tafel gezet. 

Informatie: 06-36139895 
    

Vrijdag 

20:00-23:00 

Bingo Eenmaal in de maand op vrijdagavond. De geplande dagen staan op de websi-

te. Informatie bij: Bep Sluiter (010) 451 2048  

    

Zaterdag 

10:00-12:00 

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 
    

Zaterdag 

19:30-23:00 

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 

WEEKAGENDA 
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