


 

 

Uit het dode hout geboren 

al aanwezig in de nacht 

groeit een twijg de angst te boven, 

groene bron van levenskracht 

 

Fragment uit het lied Teken van Leven,  
van Margreet Spoelstra  
 
 

 

Het is alsof met het najaar weer als een zware deken over ons neer valt. Alweer, die 
corona. Met de wintertijd dreigt een nieuwe periode van onzekerheid en van een  
zekere moedeloosheid: welke maatregelen komen er nu weer? Wordt het straks een 
nieuwe lockdown? Tegelijkertijd merk ik meer dan het vorige jaar een grotere  
onverzettelijkheid om me heen. We laten ons niet voor eeuwig op de kop zitten, door 
het virus! De mensen die in en rond het Mennistenerf wonen hebben veelal de oorlog 
meegemaakt. Soms maken die herinneringen deze corona-tijd zwaarder. Omdat de 
corona tijd deze herinneringen oproept, en daarmee de gevoelens van beklemming, 
angst en boosheid. Maar soms komen ook de oude vermogens van volharding terug 
naar boven. Het wachten, het uithouden in de onzekerheid. Voor iemand zoals ik,  
iemand van ver na de oorlog, heel inspirerend om te horen en zien!  
Hoe december ook zal verlopen, in deze tijd vieren we advent en kerst: het feest van 
het licht dat komt, zelfs al is de situatie moeilijk en beklemmend. Of eigenlijk is kerst 
een vieren van het licht dat komt, juist omdat de situatie moeilijk is. Het kerstverhaal 
gaat over de geboorte van het kind dat teken is van Gods omzien naar mensen, juist 
in tijden en op plekken waar we als mensen moedeloos en vermoeid zijn. Het donker, 
de beklemming…. dat is niet het laatste dat er is… Met kerst vieren we de  
hoop-ondanks-alles en proberen we het vuurtje in onszelf en onder elkaar op te  
stoken, juist die tijd in het jaar, dat de de dagen kort zijn er zoveel donkere uren zijn. 
 
ds Iris Speckmann 
 



 

 

Gespreksgroep Geloof en Leven 
 
De gespreksgroep Geloof en Leven is een kleine kring waarin we met elkaar uitwisselen 
uit over thema’s die te maken hebben met ons leven, vroeger en nu. We hebben  
bijvoorbeeld gesproken over ‘onze gidsen op onze weg’ en over ‘thuis’.  
De bijenkomsten zijn onder leiding van de geestelijk verzorger, Iris Speckmann.  
Er is nog plaats voor enkele deelnemers in deze groep. Als u interesse heeft, wilt u zich 
dan even aanmelden bij de receptie? 
De data voor de komende periode: 10 december, 14 januari, 28 januari, 10.15 uur in  
Het Erfgoed, derde verdieping. 

12 januari: Avondrestaurant De Buren 

Een keer per maand eten de bewoners van de Gerhardstraat, A.G. Verbeekstraat, 
Menno Simons Straat en de Wetstraat samen in het Avondrestaurant. Zo kunnen we 
elkaar als buren ontmoeten.  

 

Helaas  kan dit vanwege de coronamaatregelen niet door gaan. 

 

Kerkdiensten december/januari 

Kerkdiensten worden iedere maand gehouden op de 1e en 3e 
vrijdag van de maand.  

De diensten duren 45 minuten. Iedereen is van harte welkom! 

3 december 14.30 uur Voorganger: ds Iris Speckmann 

17 december 14.30 uur Voorganger: ds Iris Speckmann 

7 januari 14.30 uur Voorganger: ds Marianne IJspeert 

21 januari 14.30 uur Voorganger: ds Iris Speckmann 



 

Kerstdiners 
Nog even en het is alweer kerst. Wat gaat de tijd toch snel. 
De kerst zullen we volgens traditie weer gaan vieren met een gezamenlijk 
kerstdiner waarin het kerstverhaal centraal zal staan. De keuken zal voor 
een heerlijke maaltijd zorgen en uiteraard hebben we een muzikant die 
kerstliederen ten gehore zal brengen. 
U bent allen van harte uitgenodigd! 
Voor bewoners van de aanleunwoningen en de Wetstraat zal het  
kerstdiner plaatsvinden op donderdag 23 december om 12.00 uur in de 
Arend Dik zaal.  
Voor dit diner krijgt u een uitnodiging met een antwoordstrookje.  
Met dit antwoordstrookje kunt u zich opgeven. Omdat wij maar een  
maximum aantal personen mogen toelaten in het restaurant is het  
belangrijk uw strookje op tijd bij de receptie in te leveren.  
 
Voor de bewoners in huis zal het kerstdiner plaatsvinden op vrijdag 24 
december om 12.00 uur in de Arend Dik zaal. Jennifer of Assia komen bij 
u langs om te vragen of u hier bij wilt zijn. We gaan er vanuit dat het een 
heerlijk en gezellig kerstdiner zal worden. 



 Activiteitenoverzicht   December 2021 

Alle activiteiten zijn onder voorbehoud.  

Indien er wijzigingen zijn zullen wij dit vermelden op het weekjournaal. Houdt u dit 

goed in de gaten. De weekjournaals hangen in de lift of in de hal waar u woont. 

 

 

 

WK 48 Datum    

Wo.   1 dec. Koffie uurtje 
Beeldfietsen 
Filmmiddag 

10.00-11.00 
10.00-12.00 
14.00-16.00 

A.D. zaal 
Fietsruimte 
A.D. zaal 

Do.   2 dec. Rek en strekclub  
Koffie uurtje 
Beelfietsen 
Geen Koersbal 

09.15-10.00 
10.00-11.00 
10.00-12.00 
14.00-16.00 

A.D. zaal 
A.D. zaal 
Fietsruimte 
A.D. zaal 

Vr.   3 dec. Koffie uurtje 
Beeldfietsen 
Kerkdienst 

10.00-11.00 
10.00-12.00 
14.30-16.00 

A.D. zaal 
Fietsruimte 
A.D. zaal 

Za.   4 dec. Koffie uurtje 10.00-11.00 A.D. zaal 

Zo.   5 dec. Koffie uurtje 
Optreden : Jo An en de 
Band Perfect Match 
 

10.00-11.00 
14.30-16.30 

A.D. zaal 
A.D. zaal 



   
 
           

 

WK 49     

Ma.  6 dec. Kerstversiering in huis 
Koffie uurtje 
Beeldfietsen 
Geen Spelmiddag 
Geen Kunstclub 
Filmmiddag 

09.00 
10.00-11.00  
10.00-12.00 
 
 
14.00-16.00 

 
A.D. zaal 
Fietsruimte 
 
 
A.D. zaal 

Di.   7 dec. Handwerkclub 
Koffie uurtje 
Beeldfietsen 

09.00-11.00 
10.00-11.00 
10.00-12.00 

A.D. zaal 
A.D. zaal 
Fietsruimte 

Wo.  8 dec. Koffie uurtje 
Beeldfietsen 
Filmmiddag 

10.00-11.00 
10.00-12.00 
14.00-16.00 

A.D. zaal 
Fietsruimte 

Do.   9 dec. Rek en strekclub 
Koffie uurtje 
Beeldfietsen 
Geen koersbal 

09.15-10.00 
10.00-11.00 
10.00-12.00 
 

A.D. zaal 
A.D. zaal 
Fietsruimte 
 

Vr.  10 dec. Koffie uurtje 
Beeldfietsen 
Gespreksgroep 
Midden in de maand 
borrel 
 

10.00-11.00 
10.00-12.00 
10.00 uur 
15.30-16.30 
 

A.D. zaal 
Fietsruimte 
Erfgoed 3e etage 
Brasserie  
‘t Pleintje 
 

Za.  11 dec. Koffie uurtje 10.00-11.00 A.D. zaal 

Zo.   12 dec. Koffie uurtje 
Optreden: Blackmail 

10.00-11.00 
14.30-16.30 

A.D. zaal 
A.D. zaal 

 

Broodje van de maand december en januari 

We hebben voor deze wintermaanden een heerlijk culinair 
winterbroodje.      

Broodje Rode pesto, rucola, Serrana ham, en Pecan noten   

voor € 2, 50 



 

 NIEUW – NIEUW- NIEUW  
 Creatieve middag: 

 Lijkt het u leuk om creatief bezig te zijn….. dan is 
dit wat voor u. 

Vanaf januari starten wij  1x per maand met een 
creatieve middag in de Arend Dik zaal. 

Gezellig met een kopje koffie of thee zullen wij 
Leuke dingen maken. 

Ook al bent u niet creatief, dan bent u evengoed 
van harte welkom! 

 

 



  
 
 



 

       

 

WK 50     

Ma. 13 dec. Koffie uurtje 
Beeldfietsen 
Bibliotheek 
Geen Spelmiddag 

10.00-11.00 
10.00-12.00 
13.45-14.30 
 

A.D. zaal 
Fietsruimte  
Molenwiek 
 

 Di 14 dec. Handwerkclub 
Koffie uurtje 
Beeldfietsen 
Kerststukjes maken 

09.00-11.00 
10.00-11.00 
10.00-12.00 
14.30-16.00 

A.D. zaal 
A.D. zaal 
Fietsruimte 
A.D. zaal 
 

Wo 15 dec. Koffie uurtje 
Beeldfietsen 
Kienen 
 

10.00-11.00 
10.00-12.00 
14.30-16.00 
 

A.D. zaal 
A.D. zaal 
A.D. zaal 
 

Do 16 dec. Rek en strekclub 
Koffie uurtje 
Beeldfietsen  
Geen Koersbal 

09.15-10.00 
10.00-11.00 
10.00-12.00 
 

A.D. zaal 
A.D. zaal 
Fietsruimte 
 

Vr. 17 dec. Koffie uurtje 
Beeldfietsen 
Kerkdienst 

10.00-11.00 
10.00-12.00 
14.30-16.00 

A.D. zaal 
Fietsruimte 
A.D. zaal 

Za 18 dec. Koffie uurtje 10.00-11.00 
 

A.D. zaal 
 

Zo 19 dec. Koffie uurtje 
Optreden: Rene Eshuys 

10.00-11.00 
14.30-16.30 

A.D. zaal 
A.D. zaal 

Zondag 19 december: Kerstspel  

Het is al heel lang traditie: het jaarlijkse kerstspel. 
Door corona kon het vorig jaar niet doorgaan en  
helaas  moet we u laten weten dat het dit jaar ook 
niet door kan gaan. 
Een hele teleurstelling, ook voor de acteurs.  
 
Laten we hopen dat het volgend jaar gaat lukken. 



                             

 

 

 

 

WK 51     

Ma. 20 dec. Koffie uurtje 
Beeldfietsen 
Geen Spelmiddag 
Geen Kunstclub 
Filmmiddag: Kerstfilm 

10.00-11.00 
10.00-12.00 
14.00-16.00 
14.30-16.00 
14.00-16.00 

A.D. zaal 
Fietsruimte 
A.D. zaal 
Molenwiek 
A.D. zaal 

Di. 21 dec. Handwerkclub 
Koffie uurtje 
Beeldfietsen 

09.00-11.00 
10.00-11.00 
10.00-12.00 

A.D. zaal 
A.D. zaal  
Fietsruimte 

Wo.  22 dec. Koffie uurtje 
Beeldfietsen 

10.00-11.00 
10.00-12.00 

A.D. zaal 
Fietsruimte 

Do 23 dec..  Rek en Strekclub 
Koffie uurtje 
Beeldfietsen 
Kerstdiner extramuraal 

09.15-10.00 
10.00-11.00 
10.00-12.00 
12.00 uur 

A.D. zaal 
Fietsruimte 
A.D. zaal 
A.D. zaal 

Vr. 24 dec. Koffie uurtje 
Beeldfietsen 
Kerstdiner bewoners in huis 

10.00-11.00 
10.00-12.00 
12.00 uur 

A.D. zaal 
Fietsruimte 
A.D. zaal 

Za 25 dec. Koffie uurtje 1e kerstdag 10.00-11.00 A.D. zaal 

Zo 26 dec. Koffie uurtje 2e kerstdag 
 

10.00-11.00 
 

A.D. zaal 
 

  

 

    

 



Stille nacht, tovernacht- 
 
Een kerstverhaal over ware vriendschap 
Het was koud, die nacht. Een ijzige wind joeg de sneeuw op en de mensen die 
nog buiten waren haastten zich. Thuis brandde het vuur in de haard. De tafel 
was gedekt, de kaarsen waren aangestoken. Het was kerstnacht. 
 
Nog maar één enkele man liep door de verlichte straten. Zijn rug was  
gebogen en hij liep maar voort door de sneeuw en de kou, zonder zelf te  
weten waarheen hij ging. Niemand wachtte op hem. Riton had geen familie en geen thuis. 
 
De mensen keken naar hem als hij voorbij ging. Hij lette er niet op. Zonder achterom te kijken, vervolgde 
hij zijn weg. Hij floot zachtjes voor zich heen en de sneeuwvlokken bleven in zijn baard hangen. 
 
Toch was hij niet alleen in die ijzige nacht... Een hondje liep achter hem aan. Waar kwam hij vandaan? 
Om zijn nek had hij een halsband met een ster. 
 
Toen Riton het hondje zag, begonnen zijn ogen te stralen. "Ben je verdwaald? Dan kunnen we beter bij 
elkaar blijven." De hond keek hem aan. 
 
Beschut onder de takken van een grote spar pakte Riton een stuk brood uit zijn rugzak en sneed het in 
tweeën. "Hier!" zei hij met een glimlach. "Het is een mager maaltje voor een avond als deze, maar meer 
heb ik niet." 
 
Omdat het Kerstmis was vertelde hij een verhaal dat hij als kind heel mooi had gevonden. Daarna floot 
hij nog wat. Ook de wind floot. Steeds luider en luider, steeds kouder en kouder. "Kom," zei Riton. Hij 
zette de kraag van zijn oude, versleten winterjas op. "Laten we schuilen in die hut." 
 
Ze zaten daar een hele poos, lekker warm in het stro. Toen klonk er opeens een stem: "Schrik niet en 
luister. Ik ben geen hond. Ik ben een tovenaar." 
 
"Jij? Een tovenaar?" zei de oude man verbaasd. 
 
"Vanavond heb ik mezelf in een hond veranderd, omdat ik degene die goed voor me zou zijn wilde  
belonen," zei de tovenaar. "En jij bent de enige die goed voor me was. Om je te bedanken zal ik je liefste 
wens vervullen. Vertel me wat die wens is." 
 
"Ik wil geen grote dingen en ik heb niets nodig," zei Riton. "Maar ik heb altijd al een hond gewild." 
 
De tovenaar dacht lang na. Was dat Ritons liefste wens? Toen besloot hij dat hij graag de beste vriend 
van de oude man wilde zijn. En hij gaf voorgoed zijn toverkracht op. 
 
Heel vroeg de volgende ochtend verliet de oude man de hut om verder te trekken. En zijn vriend, de 
hond, volgde hem. 

 
 

 

 

       



 
WK 52     

Ma. 27 dec. Koffie uurtje 
Beeldfietsen 
Bibliotheek 
Geen Spelmiddag 

10.00-11.00 
10.00-12.00 
13.45-14.30 
14.00-16.00 
 

A.D. zaal 
Fietsruimte 
Molenwiek 
A.D. zaal 

Di. 28 dec. Handwerkclub 
Koffie uurtje 
Beeldfietsen 

09.00-11.00 
10.00-11.00 
10.00-12.00 

A.D. zaal 
A.D. zaal  
Fietsruimte 

Wo.  29 dec. Koffie uurtje 
Beeldfietsen 
Filmmiddag 

10.00-11.00 
10.00-12.00 
14.00-16.00 

A.D. zaal 
Fietsruimte 
A.D. zaal 

Do 30 dec..  Rek en Strekclub 
Koffie uurtje 
Beeldfietsen 
Geen Koersbal 

09.15-10.00 
10.00-11.00 
10.00-12.00 
14.00-16.00 

A.D. zaal 
Fietsruimte 
A.D. zaal 
A.D. zaal 

Vr. 31 dec. Koffie uurtje 
Beeldfietsen 
Oudejaarsfeest 

10.00-11.00 
10.00-12.00 
14.30-17.00 

A.D. zaal 
Fietsruimte 
A.D. zaal 



WK  21      

Ma 24 mei Beeldfietsen 
Spelmiddag 

10.00-12.00 
14.00-16.00 

  
A.D. zaal 

  

Di 25 mei Beeldfietsen 
 

10.00-12.00 
 

A.D. zaal Vaste vrijw. 
 

Wo 26 mei Beeldfietsen 
Filmmiddag: 

10.00-12.00 
14.00-16.00 

    

Do 27 mei Beeldfietsen 
Rek en strekclub? 

10.00-12.00 
10.30-11.00 

  
AD. zaal 

  
Han Nool 

Vr. 28 mei     

Za.  39 mei     

Zo. 30 mei     

Ma.  31 mei     

 



Programma december 2021* 

 “Cultuur op zondag” 

H. Gerharsdstraat 77 

Tel. 075 6123262 
Bewoners Mennistenerf en aanleunbewoners (entree €  2,50) 

Wijkbewoners (entree  5,00 - incl. 1 kopje koffie)  

Kaarten  verkrijgbaar bij de receptie (zaal open……. 14.00 uur) 

 

 

Zondagmiddag  5 december        

         Jo Ann en band Perfect Match 
 

 

 

 

 

                                           

 

 

Zondag 12 december 

                   “Blackmail” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zondag 19 december 

        Renee Eshuys 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zo …. Beste vrienden 

I.v.m. het corona virus zijn wij 
ook in december genoodzaakt 
en aantal regels toe te passen 
 

Er mogen niet meer dan 50            

gasten in de Arend Dik zaal 

worden ontvangen    

 Dus vol=vol 

 Afstand bewaren en  
           blijven zitten s.v.p. 
 

 Voor gasten van buiten  

is de QR controle van 



  

 



Activiteitenoverzicht januari 2022 

Alle activiteiten zijn onder voorbehoud  

Indien er wijzigingen zijn zullen wij dit vermelden op het weekjournaal. Houdt u dit goed 

in de gaten. De Weekjournaals hangen in de lift of in de hal waar u woont. 

                                                   
 
 

WK 52     

Za. 1 jan. Nieuwjaarsdag 
Koffie uurtje 

 
10.00-11.00 

 
A.D. zaal 

Zo. 2 jan. Koffie uurtje 10.00-11.00 A.D. zaal 

WK 1     

Ma. 3 jan. Koffie uurtje 
Beelfietsen 
Spelmiddag 
Kunstclub 

10.00-11.00  
10.00-12.00 
14.00-16.00 
14.30-16.00 

A.D. zaal 
Fietsruimte 
A.D. zaal 
Molenwiek 

Di.   4 jan. Handwerkclub 
Koffie uurtje 
Beeldfietsen 

09.00-11.00 
10.00-11.00 
10.00-12.00 

A.D. zaal 
A.D. zaal 
Fietsruimte 

Wo.  5 jan. Koffie uurtje 
Beeld fietsen 
Filmmiddag 
 

10.00-11.00 
10.00-12.00 
14.00-16.00 
 

A.D. zaal 
Fietsruimte 
A.D. zaal 
 

Do.   6 jan. Rek en strekclub 
Koffie uurtje 
Beeldfietsen 
Koersbal 

09.15-10.00 
10.00-11.00 
10.00-12.00 
14.00-16.00 

A.D. zaal 
A.D. zaal 
Fietsruimte 
A.D. zaal 

Vr.  7 jan. Koffie uurtje 
Beeldfietsen 
Kerkdienst 

10.00-11.00 
10.00-12.00 
14.30-16.00 

A.D. zaal 
Fietsruimte 
A.D. zaal 

Za.  8 jan. Koffie uurtje 10.00-11.00 A.D. zaal 

Zo.   9 jan. Koffie uurtje 
Optreden: artiest nog niet 
bekend 

10.00-11.00 
14.30-16.30 

A.D. zaal 
A.D. zaal 



 

WK 2     

Ma.  10 jan. Koffie uurtje 
Beelfietsen 
Bibliotheek 
Spelmiddag 
 

10.00-11.00  
10.00-12.00 
13.45-14.30 
14.30-16.00 

A.D. zaal 
Fietsruimte 
Molenwiek 
A.D. zaal 

Di.   11 jan. Handwerkclub 
Koffie uurtje 
Beeldfietsen 
 

09.00-11.00 
10.00-11.00 
09.00-12.00 
 

A.D. zaal 
A.D. zaal 
Fietsruimte 
 

Wo.   12 jan. Koffie uurtje 
Beeld fietsen 
Creatieve middag 

10.00-11.00 
10.00-12.00 
14.30-16.00 

À.D. zaal 
Fietsruimte 
A.D. zaal 

Do.   13 jan. Rek en strekclub 
Koffie uurtje 
Beeldfietsen 
Koersbal 

09.15-10.00 
10.00-11.00 
10.00-12.00 
14.00-16.00 

A.D. zaal 
A.D. zaal 
Fietsruimte 
A.D. zaal 

Vr.  14 jan. Koffie uurtje 
Beeldfietsen 
Gespreksgroep 
Parkinson café 
Midden in de maand 
borrel 
 

10.00-11.00 
10.00-12.00 
10.15 
14.00-16.00 
15.30-16.30 
 

A.D. zaal 
Fietsruimte 
Erfgoed 3e etage 
A.D. zaal 
Brasserie  
‘t Pleintje 
 

Za.  15 jan. Koffie uurtje 10.00-11.00 A.D. zaal 

Zo.   16 jan. Koffie uurtje 
Optreden: artiest nog niet 
bekend 

10.00-11.00 
14.30-16.30 

A.D. zaal 
A.D. zaal 



WK 3     

Ma.  17 jan. Koffie uurtje 
Beelfietsen 
Spelmiddag 
Kunstclub 

10.00-11.00  
10.00-12.00 
14.00-16.00 
14.30-16.00 

A.D. zaal 
Fietsruimte 
A.D. zaal 
Molenwiek 

Di.  18 jan. Handwerkclub 
Koffie uurtje 
Beeldfietsen 
 

09.00-11.00 
10.00-11.00 
10.00-12.00 
 

A.D. zaal 
A.D. zaal 
Fietsruimte 
 

Wo.  19 jan. Koffie uurtje 
Beeld fietsen 
Kienen 

10.00-11.00 
10.00-12.00 
14.30-16.00 
 

A.D. zaal 
Fietsruimte 
A.D. zaal 
 

Do.   20 jan. Rek en strekclub 
Koffie uurtje 
Beeldfietsen 
Koersbal 

09.15-10.00 
10.00-11.00 
10.00-12.00 
14.00-16.00 

A.D. zaal 
A.D. zaal 
Fietsruimte 
A.D. zaal 

Vr.   21 jan. Koffie uurtje 
Beelfietsen 
Kerkdienst 

10.00-11.00 
10.00-12.00 
14.30- 16.00 

A.D. zaal 
Fietsruimte 
A.D. zaal 

Za.  22 jan. Koffie uurtje 10.00-11.00 A.D. zaal 

Zo.   23 jan. Koffie uurtje 
Optreden: artiest nog niet 
bekend 

10.00-11.00 
14.30-16.30 

A.D. zaal 
A.D. zaal 



WK 4     

Ma.  24 jan. Koffie uurtje 
Beeldfietsen 
Bibliotheek 
Spelmiddag 

10.00-11.00  
10.00-12.00 
13.45-14.30 
14.00-16.00 

A.D. zaal 
Fietsruimte 
Molenwiek 
A.D. zaal 

Di.   25 jan. Handwerkclub 
Koffie uurtje 
Beeldfietsen 
Wafels met  
Warme kersen en  
slagroom 
 

09.00-11.00 
10.00-11.00 
09.00-12.00 
14.30-16.00 

A.D. zaal 
A.D. zaal 
Fietsruimte 
AD zaal 

Wo.  26 jan. Koffie uurtje 
Beeld fietsen 
Samen zingen 
 

10.00-11.00 
10.00-12.00 
14.30-16.00 
 

A.D. zaal 
Fietsruimte 
A.D. zaal 
 

Do.   27 jan. Rek en strekclub 
Koffie uurtje 
Beeldfietsen 
Koersbal 

09.15-10.00 
10.00-11.00 
10.00-12.00 
14.00-16.00 

A.D. zaal 
A.D. zaal 
Fietsruimte 
A.D. zaal 

Vr.   28 jan. Koffie uurtje 
Beeldfietsen 
Gespreksgroep 
 

10.00-11.00 
10.00-12.00 
10.15 

A.D. zaal 
Fietsruimte 
Erfgoed 3e etage 

Za.   29 jan. Koffie uurtje 10.00-11.00 A.D. zaal 

Zo.    30 jan. Koffie uurtje 
Optreden: artiest nog niet 
bekend 

10.00-11.00 
14.30-16.30 

A.D. zaal 
A.D. zaal 

WK 5     

Ma.   31 jan. Koffie uurtje 
Beeldfietsen 
Spelmiddag 
Kunstclub 

10.00-11.00 
10.00-12.00 
14.00-16.00 
14.30-16.00 

A.D. zaal 
Fietsruimte 
A.D. zaal 
Molenwiek 

 

Op 25 januari om 14.30 uur komt de ijsboer langs 
met heerlijke wafels met slagroom en warme kersen. 

 



                                                                     

                                                  


