
 

Beste leden.  

Hierbij de 1e nieuwsbrief van 2023.  
 Het jaarprogramma over 2023 vindt u ook hierbij. Wij hebben ons best gedaan om een 
gevarieerd programma te bedenken en hopen dat er voor u allemaal iets bij is.  

Donderdag 26 januari: 
We beginnen met de jaarvergadering met thee of koffie en natuurlijk 
de nieuwjaar rolletjes.  De middag zal verder verzorgd worden door 3 
dames. Zij gaan ons vermaken met accordeon muziek. Gezellig 
meezingen en luisteren. Eigen bijdrage € 5,- inclusief koffie/thee 
 Aanvang 14.00 uur. LocaNe Restaurant de Baander. 

Zaterdag 4 februari: 
We gaan deze keer op een avond. We gaan naar Holsloot. De 
toneelgroep Holsloot gaat daar een uitvoering verzorgen onder de 
Ntel ”Super Super” geschreven door Henk Roede. Het belooR een 
mooie avond te worden. 
U wordt om 19.30 verwacht bij de oude school in Holsloot. Parkeren 
kan bij achter de school. 
De kosten zijn € 6,- per persoon. Dit kunt u voldoen bij binnenkomst in 
de zaal. ConsumpNes voor eigen rekening. 
Opgeven voor 25 januari bij Albert Zwiers. Telefoon: 0524-55 14 14. 
Als u geen vervoer hebt geef dat aan en wij zorgen dan voor vervoer. 

Donderdag 16 februari: 
Bingo in Dalerpeel met mooie prijsjes en veel gezelligheid. 
Eigen bijdrage € 5,- inclusief koffie/thee. 

Woensdag 8 maart:  
Deze keer hebben we de bijeenkomst niet op donderdag maar op woensdag.  

Een gezellige middag: 
De damesgroep Dwarzz  komen met 6 dames ons vermaken met zang 
en cabaret. 
LocaNe Restaurant de Baander. Aanvang 14.00 uur. Eigen bijdrage €5,- 
inclusief koffie/thee 

Donderdag 23 maart: 
Bingo Dalerveen. Wordt vast weer heel gezellig. 
 Eigen bijdrage € 5,- inclusief koffie/thee. 



 
Wij willen proberen een groepje leden te interesseren voor ”jeu de 
boules”. 
Dit is een balspel met ijzeren ballen. We kunnen dit spelen op het 
schoolplein, er ligt daar  een baan. Over de dag en Njd moeten we 
overleggen. Bij voldoende belangstelling willen we proberen een 
groep te formeren. Graag opgeven bij Jantje Scholten telefoon: 
0524- 55 35 28. 

 
Voor leden die liever binnen iets doen kunnen we misschien ook 
koersbal uitproberen. Als u minder mobiel bent kunt u hier ook aan 
mee doen. Degene die hier belangstelling voor heeR kan ook contact 
opnemen met Jantje Scholten: 0524-55 35 28 

Er is nog elke dinsdagmiddag kaarten in Selkersgoorn om 14.00 uur. 
Er wordt klaverjassen en jokeren gespeeld 

De contribuNe wordt begin maart afgeschreven van uw rekening. 

Vanaf 1 maart kunt u hulp krijgen bij het invullen van uw belasNng 
formulieren. 
Neem hiervoor contact op met onze penningmeester Jan WilNng. 
Telefoon: 0524-55 12 60 

Wijzigingen voorbehouden en alles waar u aan meedoet is op eigen 
risico. 


