Buurtvereniging `t Kevelder
Jaarprogramma 2018 – 2019
Contributie

Sinterklaas

De contributie voor het seizoen 2018 – 2019
is wederom € 15,-- per huishouding. De
contributie is onlangs van uw bankrekening
afgeschreven.

Voordat hij afgelopen jaar vertrok naar
Spanje, hebben we al een afspraak
voor 2018 gemaakt.

Mocht er iets niet kloppen of heeft u vragen,
neem dan contact met ons op (Inge Kolkman:
tel. 06-12115119).

De goedheiligman komt op zaterdag
24 november naar ’t Kevelder. Van
16.15 uur tot 17.00 uur maakt hij alle
kinderen (en ouders) blij.
Net als altijd heeft hij voor alle
kinderen een leuke verrassing.

Voor diegenen die 65 jaar zijn, is het
lidmaatschap gratis. Laat het ons wel even
weten!

Kaartavonden
Bingo avond
Bingo kan ook heel gezellig zijn…… neem je
buurman of buurvrouw mee …… en geniet van
een leuke avond.

28 september 2018
26 oktober 2018
30 november 2018
28 december 2018
25 januari 2019
22 februari 2019
29 maart 2019
26 april 2019
Aanvang: 19.30 uur.
Jong en oud,
Van harte welkom

Deze bingo avond zullen we ergens in maart
2019 organiseren.
Iedereen vanaf 10 jaar tot …….is van harte
welkom! De avond zal beginnen om 19.30 uur
en om ongeveer 22.30 uur ten einde zijn.

Buurtvereniging `t Kevelder
Jaarprogramma 2018 – 2019
Jong met oud kaartavond, troef ze af !!!
Vrijdag 9 november willen wij een kaartavond houden voor
koppels bestaande uit een jong en een ouder persoon, om zo het
kaarten bij de jongeren onder de aandacht te brengen. Deze
kaartavond willen wij graag organiseren voor alle buurten.
Deze avond zal met vooropgaaf plaatsvinden.
Kosten bedragen € 5,00 per koppel. Ook zal de verloting niet
ontbreken.

Filmavond
Ook willen we dit jaar
weer met de jeugd van 8
t/m 16 jaar naar de
bioscoop en daarna
naar de McDonalds
gaan. De kosten zullen €
7,50 bedragen.
Wij kunnen nu helaas
nog geen datum geven
omdat wij de films die
gaan draaien nog niet
kennen.
Nadere info volgt ter
zijner tijd.

Seniorenmiddag
Voor de ouderen uit de buurt willen wij weer een
seniorenmiddag organiseren. Deze seniorenmiddag willen wij
houden omstreeks begin oktober.
Mocht iemand nog leuke suggesties hebben om te doen of
naar toe te gaan, laat het ons dan weten.
Alleen bij voldoende deelname gaat deze middag door.

Dit is ons programma voor 2018 – 2019. We hopen dat jullie weer volop aanwezig zullen
zijn op onze activiteiten. Heeft u nieuwe ideeën of suggesties, neem dan zeker contact met
één van onze bestuursleden op.
Groeten van ’t bestuur:
Peter Groot Zevert, Inge Kolkman, Michiel Verhoeven, Emiel te Molder, Dorien Beuting en
Conny Groot Zevert.

