Nieuwsbrief Pluspunt oktober 2019
Ruilbibliotheek, van maandag t\m vrijdag is de bibliotheek voor iedereen open. Op maandagochtend
van 09.30 –11.30 uur zijn de uitleenvrijwilligers Nelly en Lies aanwezig. Welkom!!
Keramiek op maandagochtend van 10.00-12.00 uur. Hebt u altijd al eens uw eigen servies,
vogelhuis, opa, lamp, naambord, tuinbeeld, of wat u maar kunt bedenken, willen maken, kom
dan eens langs op de maandag en kijk of onze gezellige groep wat voor u is. Een keertje
meedoen kan altijd. Voor meer informatie kunt bellen met
Willemien Gerbrandy (cursusdocente) 06-33228843
Inloopuurtje voor vragen over het gebruik van tablets en mobiele telefoons, door Willem Kok. Neem bij
specifieke vragen uw tablet of telefoon mee. Maandag 7 en 21 oktober van 10.30-11.30 uur.
Aangekleed soep-uurtje. Maandag 7 oktober van 12.00-13.30 uur, serveren wij een heerlijke
huisgemaakte pompoensoep, voor de prijs van € 2,80 per kop inclusief een broodje. Reserveren is
wenselijk maar spontaan langskomen mag natuurlijk ook!
H en A mode presenteert weer haar najaarscollectie op woensdag 9 oktober van 10.00-12.00 uur.
Altijd de nieuwste seniorenmode tegen aantrekkelijke prijzen, want exclusiviteit hoeft niet duur te zijn.
Kom ook, er zit vast iets passends voor u bij.
Sjoelen in Pluspunt elke woensdag van 14.00-16.00 uur.
De club zoekt nog nieuwe leden! Sjoelen is een actieve sport en het verbindt.
Aanmelden is wenselijk maar langskomen kan ook. Iedereen is welkom.
Kosten € 2,00 per keer incl. koffie/thee.
Herengym 65+ op donderdag van 9.00-10.00 uur. Kom ook en werk zo aan uw conditie.
De cursus wordt gegeven o.l.v. Marjan Bakker. Proefles altijd mogelijk.
Voor 15 lessen betaald u slechts € 55,00
Geheugenfitness: donderdag 3 & 17 oktober o.l.v. Marijke Tijhuis. Altijd de 1ste en 3de donderdag
van de maand van 10.00 tot 11.30 uur.
Kosten € 3,00 per persoon voor 2x koffie of thee.
Geheugenfitness: donderdag 10 & 24 oktober o.l.v. Yvonne Heijens. Altijd de 2ste en 4de donderdag
van de maand van 10.00-11.30 uur.
Kosten € 3,00 per persoon voor 2x koffie of thee.
Filmmiddag Pluspunt donderdag 3 oktober (elke 1e donderdag v.d. maand) draaien wij de
hartverwarmende film “Greenbook’. Kom ook, deze film mag u niet missen. Tijdstip: 13.45 uur
met in de pauze een kopje koffie/thee iets met lekkers. Kosten € 4,75 p.p.
Eénpansmaaltijd donderdag 10 oktober van 17.00-18.45 uur.
Deze keer serveren wij onze beroemde huisgemaakte goulash schotel. Kosten € 8,00
Eet u mee? U kunt zich aanmelden aan de bar of per tel: 020-6458141. Reserveren kan tot
uiterlijk dinsdag 8 oktober.
Koersballen op 4 & 18 oktober (1x per 2 weken) van 14.00-16.00 uur. Koersbal is een
rustige sport. In eerste instantie lijkt het makkelijker dan het is. Je speelt samen met een groep gezellige
mensen op vrijdagmiddag. Proefles is natuurlijk mogelijk. Voor meer info: 020-6458141
Buurtborrel. Op vrijdag 11 & 25 oktober van 14.30-16.30 uur. Gezellig samen het weekend in! Kosten
€ 4,00 incl. 2 drankjes met een heerlijke snack. Natuurlijk is het ook een mooie kans om kennis te maken
met anderen.
Kienen donderdag 31 oktober van 14.00-16.30 uur. Er zijn weer mooie prijzen te winnen.
Kienkaarten à € 5,50 per 3 ronden.
l.brouwer@participe.nu
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