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BESTE WIJKBEWONERS 
 
Dit is het nieuwe programmaboekje van Buurthuis “De Ezel”. 
 

Zoals ieder jaar proberen wij cursussen en activiteiten te 
organiseren waar u als wijkbewoner blij van wordt.  
Kijkt u rustig of er iets bij zit van uw gading.  
 

Iedere ochtend bent u welkom om gezellig een kopje koffie of 
thee te komen drinken aan de bar. 
 

Wanneer u rustig door ons programmaboekje bladert op zoek 
naar een leuke cursus of activiteit, zal het u opvallen dat de 
prijzen behoorlijk gestegen zijn. Nee, dit heeft niet te maken 
met de moeilijke “Coronaperiode”, maar met het aanbieden 
van een gratis kopje koffie of thee tijdens de cursus. 
Verderop in dit boekje kunt u lezen hoe wij het komende jaar 
omgaan met de inschrijvingen en betalingen, daarnaast 
hebben wij opgetekend onder welke voorwaarden u ons 
buurthuis mag bezoeken in de tijd dat Covid-19 nog actief is. 
In principe houden wij hiervoor de regelgeving van het RIVM 
aan. 
 

Vanaf 1 september 2021 is ons buurthuis rookvrij. De ruimte 
wordt weer omgetoverd tot cursusruimte. Hiermee zijn onze 
vrijwilligers al aan de slag gegaan. 
 

Bent u geïnteresseerd in ons aanbod of wilt u zich opgeven 
voor een cursus, kom dan naar onze OPEN DAG op 
 
 
 
 

 
Vóór onze Open Dag is het niet mogelijk om u in te 

schrijven. 
 Het Bestuur van Stichting “Buurthuis De Ezel
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INSCHRIJVINGSREGLEMENT 

• Inschrijving geldt voor de gehele cursus. 

• Bij inschrijving voor een cursus in het buurthuis betaalt u   
€ 25,-  inschrijfgeld. Het inschrijfgeld wordt uiteraard in 
mindering gebracht op de cursusprijs. 

• U kunt het inschrijfgeld per pinautomaat voldoen. 

• Na inschrijving is het mogelijk te annuleren tot 2 weken  
voor aanvang van de cursus.  

• Cursussen gaan alleen door bij voldoende deelname.  

• Als de cursus niet doorgaat krijgt u het inschrijfgeld terug. 

• Bij inschrijving ontvangt u een bewijs van betaling. 

• Vóór de Open Dag wordt er niet ingeschreven op cursussen. 

• Vanaf de Open Dag kunt u ook telefonisch of per e-mail 
inschrijven. (cursuspakket@buurthuisdeezel.nl)  

 
 
 
Tijdens de basisschoolvakanties worden er geen cursussen 
gegeven in Buurthuis “De Ezel”.  
 
Basisschoolvakanties in 2022 - 2023 
Herfstvakantie    17 oktober 2022 t/m 23 oktober 2022 
Kerstvakantie    24 december 2022 t/m 8 januari 2023 
Voorjaarsvakantie  27 februari 2023 t/m 5 maart 2023 
Pasen          9 en 10 april 2023 
Meivakantie    24 april 2023  t/m 7 mei 2023  
Koningsdag    27 april 2023 
Hemelvaart     18 mei  2023 
Pinksteren      28 en 29 mei 2023 
Zomervakantie   24  juli 2023 t/m 3 september 2023 

mailto:cursuspakket@buurthuisdeezel.nl
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BETALINGSREGLEMENT 
 

• Op de Open Dag kunt u contactloos betalen via ons 
pinapparaat. 

 

• U wordt vriendelijk verzocht het cursusgeld vóór 25 september 
2021 per bank te betalen. 

 

• Het bankrekeningnummer is: NL17RABO 0156 6023 69 
t.n.v. Stichting Buurthuis de Ezel. 
 

• Bij de overschrijving vermeldt u de naam van de cursist en 
voor welke cursus er betaald wordt. 
 

• Bij het volgen van meerdere cursussen verzoeken wij u per 
cursus te betalen. 

 

• Wanneer u voor meerdere cursisten wilt betalen, verzoeken 
wij u dit per persoon over te maken. 

 

• Wanneer het cursusgeld niet is voldaan, heeft u geen toegang 
tot het cursuslokaal. 

                 

 
HUYGENPAS 
Als u in het bezit bent van een Huygenpas, kunt u met het digitale 
tegoed betalen voor een cursus. Neem in dit geval contact op met 
een medewerker van de administratie van het buurthuis. Deze 
medewerker maakt met u een afspraak voor de betaling.  
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KONINGSDAG 2023 
 
Eindelijk kunnen we weer vanuit buurthuis De Ezel Koningsdag 
vieren. Op donderdag 27 april 2023 gaan we er weer vol tegenaan! 
 

We organiseren op het  Berckheideplein weer een vrijmarkt. 
Deze Vrijmarkt begint op 07:00 uur en duurt tot 14:00 uur. 
In Buurthuis de Ezel kunt u op 12 en 19 april 2023 tussen 20:00 – 
21:00 uur een marktkraam huren. Op dit moment is de prijs van een 
kraam nog niet bekend.  
U kunt ook met een eigen kleed op de vrijmarkt staan. Dit kost u 
niets. 
Uiteraard is er ook een DJ aanwezig, bij wie u verzoekplaatjes kunt 
aanvragen (ook handig voor medelingen).  
 

Op het Regenboogplein (het speelpleintje bij buurthuis de Ezel) 
worden spelletjes georganiseerd voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. 
Deze spelletjes starten om 10:30 uur en eindigen om 13:00 uur. 
Een deelnamekaart voor deze spelletjes kost € 1,50 
Bij slecht weer zijn de spelletjes in het buurthuis. 
 

Ook Buurthuis de Ezel is deze dag open. Wij ontvangen u graag!  
Tot 14:00 uur zal er geen alcoholhoudende dranken worden 
geschonken (óók geen bier 0.0). Wij houden ons hier strikt aan, 
omdat het ook een kinderactiviteit is. 
Wij hopen weer op de grote opkomst van voorgaande jaren. 
 

Wij willen er een groot feest van maken, maar dat kunnen we zeker 
niet zonder uw hulp. Wilt u ons komen helpen? 
U kunt zich aanmelden via koningsdag@buurthuisdeezel.nl 
 

In de komende Ezelsbruggen kunt meer informatie vinden over 
deze Koningsdag en over waarbij u ons kan helpen. 
 
Uw gastvrouw en gastheer van deze dag zijn Fya Mens en Peter 
van der Let.  

mailto:koningsdag@buurthuisdeezel.nl
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KINDERVAKANTIESPELEN 
 
De Kinder Vakantie Spelen worden in de laatste week van de 
Zomervakantie 2023 van de basisschool gehouden 
(28 augustus t/m 1 september 2023). 
Een hele week zijn er activiteiten voor de jeugd in de 
basisschoolleeftijd. 
Deze leeftijdsgroep wordt gesplitst, zodat uw kind alleen in de 
ochtend, in de middag, of in de avond een activiteit heeft. 
Voor de leeftijdsgroep van 8 t/m 12 jaar wordt een slaapnacht 
georganiseerd. Na het ontbijt komen de kinderen dan weer thuis 
(om verder te slapen!) 
Of de kinderen nog een dagje uit gaan in deze week blijft een 
verrassing. 
Deze week wordt georganiseerd door de werkgroep Jeugdzaken. 
 
Voor informatie: Bas Reijken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.houthulst.be/sites/default/files/styles/pagefoto2/public/verenigingfoto/logo_kinderspelen.png?itok%3D2EoxUguT&imgrefurl=http://www.houthulst.be/verenigingen/kinderspelen-merkem&docid=hBDyJnApnLGbrM&tbnid=rh4YvtF4DzBp6M:&w=300&h=178&bih=878&biw=1280&ved=0ahUKEwjt-4bm3YHNAhWrCMAKHQf2D1sQMwhYKCgwKA&iact=mrc&uact=8
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KLEDINGBEURS 
Op zaterdag 24 september 2022 is er in Buurthuis de ezel een 
kledingbeurs. 
Deze kledingbeurs wordt gehouden van 13:00 uur tot 16:00 uur. 
 
U kunt de kleding op vrijdag 23 september tussen 19:00 uur en 
21:00 uur komen inleveren bij het buurthuis. 
 
Hoe wordt deze kledingbeurs georganiseerd? 
De ingeleverde kleding wordt door onze vrijwilligers gesorteerd en 
op de kledingbeurs voor een klein prijsje verkocht. Een deel van de 
opbrengst gaat terug naar de aanbieder (75%) en een deel gaat 
naar Buurthuis de Ezel (25%). De kleding die niet verkocht wordt, 
gaat retour verkoper, of wordt (in overleg) ingeleverd bij een 
organisatie. Deze organisatie verdeelt de kleding onder mensen die 
dit nodig hebben.  
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SINTERKLAASFEEST:        KOSTEN: € 3,- per kind 
 
Tijdstip:  10:30 uur – 12:00 uur  
Start:  20 november 
Leeftijd:  0 - 10 jaar 
 
Op zondag 20 november 2022 komen Sinterklaas en zijn Pieten 
naar Buurthuis de Ezel. Ben jij nog geen 10 jaar, dan kan je 
Sinterklaas (en zijn Pieten) komen begroeten. Misschien is er voor 
jou dan ook wel een cadeautje! 
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MAANDAG 
 
!!!! KOFFIE-UURTJE !!!! 
 
VRIJWANDELEN 50plussers       PER KEER € 1,50 
 

Tijdstip:  9:30 uur - 11:30 uur 
Start:  3 oktober 
 
Gewoon wandelen is ook sport! 
Trek je wandelschoenen aan en kom! Om 9.30 uur vertrekken we 
voor een wandeling van 5 tot 10 kilometer. Iedereen loopt in eigen 
tempo. Na afloop drinken we een kopje koffie.  
 
 
 
 
WERKGROEP HOUTSNIJDEN      10 LESSEN € 35,- 
                      exclusief materiaal 
Tijdstip:  9:30 uur – 11:30 uur 
Start:  3 oktober 
 
Deze werkgroep bestaat uit houtsnijders die  
zelfstandig kunnen werken. Er zijn nog plaatsen vrij. 
 
 
  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiUhoPtoPXMAhUMkRQKHauQDvUQjRwIBw&url=http://www.raindroptime.com/chess/chess-set/design-chess-set/traditionele-handgemaakte-schaakset-caesar-60-x-30-cm.html&bvm=bv.122676328,d.ZGg&psig=AFQjCNF2A6FJOq8R6-COgWiPr3PBH8hNdA&ust=1464266741754021
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EUROPEES REFERENTIEKADER VOOR TALEN. 
 
Onze taalcursussen Spaans worden benoemd volgens het 
Europees referentiekader. 
 
In totaal kan er onderscheid worden gemaakt tussen zes 
verschillende niveaus van taalbeheersing, welke weer 
onderverdeeld zijn in drie groepen. Niveau A gaat om de 
basisgebruiker, niveau B om de onafhankelijke gebruiker en niveau 
C om de vaardige gebruiker.  
 
A1 en A2- Basisgebruiker 
B1 en B2- Onafhankelijke gebruiker 
C1en C2 - Vaardige gebruiker 
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SPAANS 3 (Niveau A1/A2)       24 LESSEN  €135,- 
                                  exclusief boeken 
Tijdstip:  9:00 uur - 10:30 uur   
Start:  3 oktober 
 

Deze cursus is geschikt voor degenen die enige basiskennis 
hebben van het Spaans. In een rustig tempo wordt aandacht 
besteed aan grammatica, woordenschat, spreken en verstaan. We 
werken uit deel 2 van de methode "Nuevo Español en Marcha". 
 
 
SPAANS 1 (Niveau A1.1)       24 LESSEN  €125,- 
                              exclusief boeken 
Tijdstip:  10:30 uur – 12:00 uur 
Start:  3 oktober 
 
Spaans is een taal, die je niet 1,2,3 leert. Om in een 
Spaanssprekend land een gesprekje met de lokale bevolking te 
kunnen voeren, heeft u meer nodig dan standaard zinnetjes uit een 
boekje “hoe en waarom in het Spaans”. Tijdens deze cursus wordt 
er gewerkt aan de woordenschat en het vervoegen van de 
werkwoorden, zodat u al snel een praatje kunt maken.  Er wordt 
gewerkt met het boek  “Con Gusto Nieuw  deel 1”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=https://fr.fotolia.com/id/35830021&ei=hKVdVdC3M4roUouigOAN&bvm=bv.93756505,d.d24&psig=AFQjCNFz0uFI4dVXdLspza8_nwdbhrkQjA&ust=1432286756573123
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.zazzle.com.au/silly_funny_mad_angry_cow_cartoon_photo_sculptures-153537721538978198&ei=hKZdVem2N4StUYiugMgH&psig=AFQjCNGQ9cvl-dWukS19Wt53hvAOMSTliw&ust=1432287234797971
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.123rf.com/photo_23513306_angry-brown-bull-cartoon.html&ei=hKZdVem2N4StUYiugMgH&psig=AFQjCNGQ9cvl-dWukS19Wt53hvAOMSTliw&ust=1432287234797971
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WERKGROEP TEKENEN EN SCHILDEREN 10 KEER € 35,- 
(voor beginners en gevorderden)         exclusief materiaal 
 
 

Tijdstip:  13:30 uur  - 15:30 uur  
Start:  3 oktober 
 

Wel eens overwogen te tekenen of te schilderen?  
 

Juist het in groepsverband werken en bij elkaar kijken geeft je een 
groter inzicht in de mogelijkheden om een schilderwerk te 
realiseren, zoals je dat zelf graag wilt.  
 

Het zijn de kleine dingen die het doen. Zoals in een neutrale 
omgeving een paar uur bezig zijn en je geheel te kunnen 
concentreren op je werkstuk. 
Verbaas uzelf! Overwin uw schroom!  
  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.triaskinderopvangbv.nl/fileadmin/Nieuwsbrief/201205_nieuwsbrief_BSO_S.html&ei=-WZLVYLpOsyYsgH0xoGgDQ&bvm=bv.92765956,d.bGg&psig=AFQjCNGs2VIptEAuVlUR6WP1dYlQ_pO4jg&ust=1431091289829282
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KUNSTGESCHIEDENIS        6 LESSEN € 55,- 
Tijdstip:  13:00 uur  - 15:00 uur  
Data:  3 en 24 en 31 oktober, 7, 21 en 28 november  
 
Tijdens deze cursus gaan we het hebben over 

Meesters en meesterwerken van de vroege 
Renaissance.  
We starten met een inleidende les over Florence in de 14de eeuw. 
Daarna wordt er in elke les een kunstenaar of beroemd kunstwerk 
(schilderkunst, beeldhouwwerk, architectuur) uit de vroege  
Renaissance besproken. 
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INTUÏTIEF TEKENEN WORKSHOP   1X  VOOR € 10,- 
 
Tijdstip:  13:30 -  15:30 uur 
Start:  10 oktober 
 
Uit je hoofd, neem de lift naar beneden! 
Ben je een denker? Staat je hoofd niet stil? 
In deze kennismakingworkshop ervaar je hoe het is om via tekenen 
een rustiger hoofd te krijgen. Tekenervaring is absoluut niet nodig. 
Kom ontdekken wat deze meditatieve tekenervaring je brengt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INTUÏTIEF TEKENEN         4 LESSEN € 35,-  

exclusief materiaal 
Tijdstip:  13:30 -  15:30 uur 
Start:  7 november  
 
We leren verschillende patronen te tekenen en misschien zelfs wel 
verzinnen. We kunnen oefenen op verschillende papiersoorten en 
formaten, ieder naar eigen persoonlijke voorkeur. We maken in elk 
geval een kaart, met een leuke afbeelding en een wat groter werk 
waarvoor de omtrek van je hand model staat. 
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BETER LEREN FOTOGRAFEREN ?   5 LESSEN € 50,- 
                               exclusief materiaal 
Tijdstip   19:30 uur – 22:00 uur 
Start:       3, 10 en 24 oktober, 7 en 14 november 
 
Altijd al meer willen weten hoe  sluitertijd, diafragma,  ISO, 
witbalans, autofocus,  enz. werkt ? 
Dan is deze "basis cursus fotografie" echt iets voor jou. 
 

Mogelijk ben je al een tijdje aan het fotograferen en weet je je best 
wel aardig te redden. Maar je weet niet hoe het allemaal écht zit, 
met al die opties en instellingen. Of je hebt net een goede camera 
gekocht en wilt lekker aan de slag gaan om mooie foto´s te maken, 
maar mist simpelweg de basiskennis van de fotografie. Dan komt 
deze cursus als geroepen.... 
We bieden een gevarieerde mix van theorie en praktijk.  
In 5 avonden behandelen we de theorie en worden alle belangrijke 
basisprincipe van de fotografie doorgenomen. 
Alles wordt in een heel rustig tempo uitgelegd en met goede 
fotovoorbeelden aangevuld. In de loop van de weken hebben 
begrippen als scherptediepte, diafragma, bewegingsonscherpte, 
sluitertijd, belichting, witbalans, autofocus, enz. geen geheimen 
meer voor je. Kortom de camera kan van de autostand af ! 
 

In de loop van de cursus krijg je een serie foto-opdrachten, waarin 
je de geleerde instellingen gaat gebruiken. Deze  foto-opdrachten 
worden dan besproken tijdens de cursus avonden waar dan ook de 
gelegenheid is om bepaalde onderwerpen nog wat te 
verduidelijken. Ook krijgen de cursisten nog een serie uiterst nuttige 
tips hoe je mooiere foto´s maakt. Met aandacht voor compositie, 
beelduitsnede, voorgrond, achtergrond, lichtval, contrast 
fotobewerking's programma's enz. 
 

Deze cursus is geschikt voor beginnende fotografen en alle 
cameratypen waarbij automatisch fotograferen uitgezet kan 
worden !  
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FOTOGRAFIECLUB “DE EZEL”       8 KEER € 80,- 
                               exclusief materiaal 
Tijdstip   19:30 uur – 22:00 uur 
Start:       26 september (laatste maandag van de maand) 
 
Deze bijeenkomsten zijn voor diegenen die de basiscursus 
fotografie hebben gevolgd. Tijdens deze bijeenkomsten wordt er 
verder gewerkt aan speciale onderwerpen. Ook worden er 
opdrachten gegeven om zelf foto’s te maken, die aansluiten bij 
hetgeen er geleerd wordt. 
Het bezit van een statief is gewenst.  
De avonden bestaan uit een deel theorie en een deel praktijk. 
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DJEMBÉ                5 LESSEN € 35,- 
 

Tijdstip:  19:00 uur - 20:00 uur 
Start:  3 oktober 
 
Wil je kennismaken met West-Afrikaanse percussie? Lijkt het je 
leuk om ook te genieten van de energieke ritmes? 
Tijdens de lessen Djembé speel je samen met de anderen 
verschillende ritmes. Er wordt aandacht besteed aan de techniek, 
maar het gaat vooral om lekker muziek te maken met elkaar. Voor 
deze cursus heb je geen eigen djembé nodig. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DJEMBÉ   VERVOLG         5 LESSEN € 35,- 
 

Tijdstip:  20:00 uur – 21:00 uur 
Start:  3 oktober 
 
Heb je al ervaring met het bespelen van de djembé? 
Kom dan naar de vervolgcursus. De ritmes worden uitgebreid en 
we spelen verschillende ritmes tegelijk, zodat iedereen zich lekker 
kan uitleven.  
 
 
  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=doun%20doun&source=images&cd=&cad=rja&docid=6U8w33dv2AR3-M&tbnid=7GO7dbIpQVOlbM:&ved=0CAUQjRw&url=http://afrobeat.com.au/African_Doundoun_drums.php&ei=YVumUdusBee30QXA7IDwBQ&psig=AFQjCNGIOblzuk7Nn_B3Q9Xv2S-AWoRgmA&ust=1369943154922777
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DINSDAG 
 

!!!! KOFFIE-UURTJE !!!! 
 

 
WERKGROEP KERAMIEK       10 LESSEN € 35,-  
                                  exclusief materiaal 
Tijdstip:  9:15 uur – 11:15 uur 
Start:  4 oktober 
Deze werkgroep bestaat uit keramisten, die zelfstandig kunnen 
werken. Er zijn nog enkele plaatsen vrij.  
 
 
VERHALEN SCHRIJVEN VOOR BEGINNERS 6 LESSEN € 50,- 

exclusief materiaal 
Tijdstip:  9:30 uur – 11:30 uur 
Start:  4 oktober 
 
Lijkt het je leuk om een verhaal te kunnen schrijven? Kom dan een 
cursus verhalen schrijven voor beginners volgen. In vijf lessen leren 
we hoe een verhaal in elkaar steekt. De zesde les bestaat uit het 
voorlezen van de geschreven verhalen. Deze les is op 6 december 
2022. 
 
Welke ingrediënten heeft een verhaal nodig? Hoe bouw je een 
verhaal op? Hoe hou je een verhaal spannend? Wat is het 
vertelperspectief?  Wat is een plot? Tijdens de bijeenkomsten wordt 
er uitleg en oefenopdrachtjes gegeven, mondeling en schriftelijk. 
Soms zal er huiswerk gegeven worden. Deelnemers krijgen een 
informatie boekje mee naar huis, om met voldoende kennis en 
kunde uiteindelijk zelf aan de slag te gaan. We schrijven allemaal 
op ons eigen niveau, schrijfervaring is niet nodig. 
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VERHALEN SCHRIJVEN (GEVORDERDEN)  6 LESSEN € 50,- 
  exclusief materiaal 

 
Tijdstip:  9:30 uur – 11:30 uur 
Start:  10 januari 2023 
 
Wil je doorgaan met schrijven na de beginnerscursus? Er is al het 
een en ander geleerd over de structuur van een verhaal, nu gaan 
we het hebben over ritme in een tekst. Over beschrijvingen, hoe 
ziet die rijk gedekte tafel eruit? Of het armoedige hutje? Of de 
personages in je verhaal. Wat ziet je personage? Hoe klinkt een 
markt?  Tijdens de bijeenkomsten wordt er uitleg en 
oefenopdrachten gegeven, die voor een deel thuis gemaakt 
worden. De lessen worden op papier gezet. 
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MEDITEREN              10 lessen € 45,- 
Tijd:  9:00 uur – 10:15 uur 
Start:  4 oktober 
 
Mediteren klinkt gewichtiger dan het is. Mediteren betekent volgens 
mijn woordenboek uit 1984:  (godsdienstig) overpeinzen of diep 
nadenken. In dat woordenboek staat ook het woord email, van 
emailleren. Mijn dochter van 24 las e-mail, ´hee´ zei ze, email staat 
hier al in. Dat is een mooi voorbeeld van de eigen perceptie.  Die is 
altijd gekleurd. Door middel van mediteren probeer je daar meer 
inzicht in te verkrijgen.  Je zou ook mindfulness  kunnen zeggen, 
dat is een toegankelijker uitdrukking. Maar het beoogde is 
hetzelfde: een rustige geest, stilte in je hoofd en minder spanning in 
het lichaam en dagelijks leven. Het is een uitdaging om aan te 
beginnen, maar dat iedereen het kan ontwikkelen is een ding dat 
zeker is. Er zijn veel meditatie-paden die u kunt inslaan. Wat ze 
allemaal gemeen hebben is dat u dat pad zelf moet aflopen.     
 
 
 
YOGA               10 LESSEN € 40,- 
 
Tijdstip:  10:30 uur – 11:30 uur 
Start:   4 oktober 
 

 

 
 
Met yoga onderzoek je op een speelse en ontspannen manier je 
eigen mogelijkheden en grenzen. De les bestaat uit yogahoudingen 
die iedereen kan doen. Soms in beweging en soms statisch (niet 
bewegend). Omdat het niet alleen om het doen gaat, maar meer 
nog om het ervaren, wordt ook de geest soepel en flexibel.  Dat 
geeft grip op het leven van alledag en brengt daardoor ontspanning. 
Iedereen die ademt kan yoga beoefenen..  
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SPAANS 5 (niveau B1)       24 LESSEN € 135,- 
                                  exclusief boeken 
Tijdstip:  9:00 uur – 10:30 uur 
Start:  4 oktober 
 
Op deze cursus worden woordenschat, grammatica en spreek- en 
luistervaardigheid verder opgebouwd met behulp van de methode 
"Nuevo Español en Marcha ". We werken uit deel 4. Om deze 
cursus te kunnen volgen, wordt verwacht dat u de werkwoorden 
kunt vervoegen. Dit wordt veel geoefend tijdens de 
conversatielessen. 
 
 
SPAANS 2 (niveau A1)       24 LESSEN  €125,- 
                              exclusief boeken 
Tijdstip:  10:30 – 12:00 uur   
Start:  4 oktober 
 
 
Deze cursus is geschikt voor degenen die enige basiskennis 
hebben van het Spaans. In een rustig tempo wordt aandacht 
besteed aan grammatica, woordenschat, spreken en verstaan. We 
werken uit deel 1 van de methode “Con Gusto ” 
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SPAANS 4 (Niveau  A2)       24 LESSEN € 135,- 
                                  exclusief boeken 
Tijdstip:  13:00 uur - 14.30 uur   
Start:  4 oktober 
 
Op deze cursus worden woordenschat, grammatica en spreek- en 
luistervaardigheid verder opgebouwd met behulp van de methode 
"Nuevo Español en Marcha". We werken uit deel 3. Om deze 
cursus te kunnen volgen, wordt verwacht dat u de werkwoorden 
kunt vervoegen. Dit wordt veel geoefend tijdens de 
conversatielessen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YOGA 50plussers            10 LESSEN € 40,- 
 
Tijdstip:  13:00 uur – 14:00 uur 
Start:   4 oktober 
 

 

Met yoga onderzoek je op een speelse en ontspannen manier je 
eigen mogelijkheden en grenzen. De les bestaat uit yogahoudingen 
die iedereen kan doen. Soms in beweging en soms statisch (niet 
bewegend). Omdat het niet alleen om het doen gaat, maar meer 
nog om het ervaren, wordt ook de geest soepel en flexibel.  Dat 
geeft grip op het leven van alledag en brengt daardoor ontspanning. 
Iedereen die ademt kan yoga beoefenen. U mag op een kleedje op 
de grond gaan zitten, maar dat hoeft niet. Een stoel is ook prima.  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj0jdiaisfTAhUEB8AKHTLuA2UQjRwIBw&url=http://www.bruisendbarcelona.nl/spaans-leren/&psig=AFQjCNFTExQoiOa2QVQwDuw7Pfw9F-en7A&ust=1493466318138986
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LITERAIRE KRING 50plussers        8 LESSEN € 55,- 
                                 exclusief materiaal 
Tijdstip:  13:15 uur – 15:15 uur 
Start:  11 oktober.  
 

In de literaire kring wordt gezamenlijk een boek gelezen en 
besproken. Er wordt een keuze gemaakt uit nationale en 
internationale schrijvers. De boeken komen uit moderne en 
vroegere periodes. De Literaire Kring wordt begeleid door Jantine 
Schröder.  
 
 
 
 
 
 
 
 
ITALIAANS 1                         24 LESSEN € 125.- 
                                                                 exclusief boeken 
Tijdstip:  13:00 uur – 14:30 uur  
Start:  4 oktober 
 
Tijdens de beginnerscursus leert u de grondbeginselen van de taal. 
De nadruk ligt op het spreken, maar ook luisteren, lezen en wat 
grammatica komen aan bod.  
De Italianen stellen het erg op prijs als u probeert in hun eigen taal 
met ze te praten. En u zult des te meer kunnen genieten van de 
Italiaanse cultura, natura, pasta en vino als u de taal enigszins 
machtig bent. Ci vediamo alla prima lezione?  
Van de cursisten wordt verwacht dat ze thuis tijd besteden aan het 
bestuderen van de stof, het leren van woorden en het maken van 
oefeningen (iedere dag 30 minuten). 
 (Zien we elkaar op de eerste les?) 
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ITALIAANS PLUS          24 LESSEN € 135.- 
                         exclusief boeken 
Tijdstip: 14:30 uur – 16:00 uur  
Start: 4 oktober 
 
Continueremo a sviluppare la nostra conoscenza della lingua 
italiana: esercizi grammaticali, testi da leggere, canzoni, civiltà e 
naturalmente la conversazione… in bocca al lupo! 
Er wordt gewerkt met eigen materiaal en de kosten voor de 
fotokopieën zijn € 7,50. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KLAVERJASSEN               PER PERSOON € 3,- 
               

Tijdstip:  20:00 uur 
Start:  13 september  
 
Op de tweede en vierde dinsdag van de maand gaan we weer 
klaverjassen. Het begint om 20:00 uur en de zaal is open vanaf 
19.30 uur. Er wordt individueel gespeeld in competitieverband. Op 
iedere klaverjasavond zijn er prijzen te winnen en is er een leuke 
loterij met veel prijzen.  
 
Voor meer informatie: Buurthuis “De Ezel” tel: 5717625 
 
 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.f1-world.com/index.php/vitesse-fiat-c-76_11406&ei=FetRVdzoHYeU7QaHtoHwDA&bvm=bv.92885102,d.bGg&psig=AFQjCNGv-YxVBdXjegJ8alB5g82lZyEVPw&ust=1431518327029520
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ITALIAANS 4             24 LESSEN € 135.- 
                 exclusief materiaal 
Tijdstip:  19:00 uur – 20:30 uur  
Start:      4 oktober 
 
In dit vierde jaar gaan we verder met het uitdiepen van 
grammaticale onderwerpen en spreek- en luistervaardigheid. We 
lezen teksten, breiden de woordenschat uit en bespreken  
actualiteiten. De cursisten kunnen eventueel zelf hun wensen voor 
bepaalde thema’s naar voren brengen. 
Van de cursisten wordt verwacht dat ze thuis tijd besteden aan het 
bestuderen van de stof, het leren van woorden en het maken van 
oefeningen (iedere dag 30 minuten). 
 
 
 
 
 
  



 27 

ITALIAANS 1            24 LESSEN € 125,- 
                 exclusief boeken 
Tijdstip:  20:30 uur – 22:00 uur  
Start:  4 oktober 
 

Tijdens de tweejarige beginnerscursus Italiaans leert u de 
grondbeginselen van de taal. De nadruk ligt op het spreken, maar 
ook luisteren, lezen en zeker ook de grammatica komen aan bod. 
De Italianen stellen het erg op prijs als u probeert om in hun eigen 
taal met ze te communiceren en u zult des te meer kunnen 
genieten van de Italiaanse ‘cultura, natura, pasta e vino’ als u de 
taal enigszins machtig bent. 
De docente zorgt voor de aanschaf van de boeken. 
Van de cursisten wordt verwacht dat ze thuis tijd besteden aan het 
bestuderen van de stof, het leren van woorden en het maken van 
oefeningen (iedere dag 30 minuten). 
Ci vediamo alla prima lezione?  
Zien we elkaar op de eerste les? 
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WOENSDAG 
 

 
!!!! KOFFIE-UURTJE !!!! 
 
GROEN, DAAR WORD JE BLIJ VAN!   3 LESSEN € 50,- 
                 exclusief materiaal 
Tijdstip:  9:30 uur - 12:00 uur 
Data:    12 oktober,  14 december, 29 maart 
 
Drie keer maken we een mooi stuk voor in huis.   
 
 
 
 
Op 12 oktober maken we een 
 mooi herfststuk met kalebassen 
 
 
 
 

Op 14 december maken we een  
adventskrans 

 
 
 
 
Op 6 april maken we een gezellig  
voorjaarsstuk 
 
U krijgt op een briefje wat u aan  
materialen moet meenemen. 
 Er zijn ook materialen die door de  
vakkrachten worden aangeschaft  
en verrekend moeten worden.   
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CREATIEVE WORKSHOPS   
 
WORKSHOP SIERADEN MAKEN VAN ALUMINIUM  € 7,50 
                 exclusief materiaal 
Tijdstip:  13:30-16:00 uur 
Datum:  5 oktober 
 
Wat is het leuk om je eigen sieraden te maken van draad. Er liggen 
voldoende voorbeelden. Je kan een hanger, een ring of oorbellen 
maken. Je maakt ongeveer 3 dingen. 
Een super leuke workshop met snel resultaat.  
Kom je gezellig meedoen? 
het is niet moeilijk. Keuze uit heel veel kleuren. 
 
Materiaalkosten: € 6,50 
 
 
 
 
 
 
WORKSHOP ENCAUSTIC ART KAARTEN MAKEN  € 7,50 
                 exclusief materiaal 
Tijdstip:  13:30-16:00 uur 
Datum:  9 november 
 
Encaustic Art is een techniek die al heel lang bestaat. Met een 
strijkijzer en blokjes bijenwas maak je tekeningen op een speciaal 
karton. Het kan niet mislukken. We gaan een landschap, een 
zeegezicht en iets abstracts maken. Tijdens deze workshop maak 
je 6 kaarten. 
 
Materiaalkosten: € 6,50 
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WORKSHOP FEESTELIJK INPAKKEN   € 7,50 
                 exclusief materiaal 
Tijdstip:  13:30-16:00 uur 
Datum:  16 november 
 
De cadeau workshop. We gaan eerst aan de slag met een rond 
cadeautje wat we gaan inpakken en versieren. Dan iets plats, ook 
daar krijg je tips bij. We gaan het versieren met een stukje 
inpakpapier. Als laatste maken we een flesje wijn tot een 
aantrekkelijk cadeau. Neem wel even een schaartje mee. 
 
Materiaalkosten: € 10,- 
 
 
 
 
 
 
WORKSHOP ACRYL GIETEN          € 7,50 
                 exclusief materiaal 
Tijdstip:  13:30-16:00 uur 
Datum:  25 januari 2023 

Acryl gieten is enorm leuk om te leren en maakt het mogelijk van 
iedereen een kunstenaar te maken. Het is een inspirerende, 
creatieve workshop waarbij je aan de slag gaat met kleuren, verf en 
diverse toevoegingen voor het maken van bijzondere effecten. 

Laat de kleuren verf stromen en ervaar hoe de cellen zich 
langzaam vormen tot een heel bijzonder werkstuk. Geen enkele 
voorkennis is nodig, je leert alles stap voor tijdens deze creatieve 
en kleurrijke workshop!  
Acryl gieten laat zien dat in iedereen een kunstenaar schuilt! 
Materiaalkosten: € 15,- 
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WORKSHOP PARFUM MAKEN          € 7,50 
                 exclusief materiaal 
Tijdstip:  13:30-16:00 uur 
Datum:  8 februari 2023 
 
Tijdens deze workshop ga je aan de slag met 23 basisgeuren. Om 
alles goed te kunnen ruiken, is het verstandig om thuis géén parfum 
op te doen. Na de eerste kennismaking met de basisgeuren, ga je 
onder begeleiding zelf een parfum maken. Je kunt kiezen tussen 
een parfum van 50 ml in een verstuiver, een eau de parfum van 100 
ml, of een eau te toilette van 100 ml in een verstuiver. 
Voor de heren kan er een aftershave of een eau de toilette gemaakt 
worden. Ook deze komen in een mooie verstuiver. Heren die zelf 
aan de slag willen, zijn van harte welkom. 
 
Materiaalkosten: € 20,- 
 
 
 
 
 
 
WORKSHOP SIERADEN MAKEN VAN KUNSTSTOF  € 7,50 
                 exclusief materiaal 
 
Tijdstip:  13:30-16:00 uur 
Datum:  8 maart 2023 
 
Van kunststof kunnen we mooie, aparte sieraden maken. Deze 
workshop is voor iedereen makkelijk te doen. Je kunt tijdens deze 
workshop 3 sieraden maken.  
 
Materiaalkosten: € 6,50 
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SCHAAKINLOOP             GRATIS   
Tijdstip:  14:00-17:00 uur 
Start:   5 oktober (1 x per 14 dagen)  
 
 
Piet en Jessica zijn eens in de twee weken in het buurthuis om 
samen met u een potje te schaken. 
Deze schaakinloop is voor de  beginnende schaker, maar ook voor 
de zeer geroutineerde speler. 
Wilt u af en toe eens schaken, zonder gebonden te zijn aan een 
lidmaatschap, en/of gewoon eens bijpraten met andere schakers, 
dan bent u welkom om deze uitdaging aan te gaan.  
Aan de inloop zijn geen kosten verbonden! 
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DONDERDAG 
 
!!!! KOFFIE-UURTJE !!!! 
 
 
SENIORENFIT            10 LESSEN € 40,- 
 

Tijdstip:  10.00 uur - 10.45 uur 
Start:    6 oktober 
 
De les Senioren Fit is de ideale manier voor 65plussers om met 
leeftijdsgenoten aan conditie, uithoudingsvermogen, spierkracht, 
balans en lenigheid te werken in een ontspannen en gezellige 
sfeer. Uw gehele lichaam wordt sterker waardoor de alledaagse 
handelingen zoals zitten, staan, tillen en uzelf voortbewegen 
makkelijker worden. 
 
Doet u ook mee met de cursus?  
Afsluitend kunnen de deelnemers even bijpraten onder het genot 
van een kopje koffie. 
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ENGELS 1                   24 LESSEN € 125,- 
                              exclusief boeken 
Tijdstip   9:00 – 10:30 uur 
Start:       6 oktober 
 

Heeft u een hele tijd geleden Engels op school geleerd, maar kunt 
er niet meer mee uit de voeten? Dan is deze cursus speciaal voor 
u. Er wordt gewerkt aan de hand van het lesboek “Fairway NEW 1”.  
De spreekvaardigheid staat bij deze cursus centraal. 
Graag even vragen om een intake. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENGELS  2                   24 LESSEN € 125,- 
                                 exclusief boeken 
Tijdstip    10:30 uur – 12:00 uur 
Start:       6 oktober     
 
Heeft u al wat kennis van de Engelse taal, maar kunt u er nog niet 
mee uit de voeten, dan kunt instromen in deze cursus. 
Tijdens deze lessen wordt er gestart vanaf halverwege het eerste 
boek van Fairway NEW. Graag even vragen om een intake!  
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FRANS 1                     24 LESSEN € 125,- 
                               exclusief boeken 
Tijdstip   9:00 uur - 10:30 uur 
Start:       6 oktober 
 
Deze cursus is bedoeld voor cursisten zonder of met geringe kennis 
van het Frans.  
De vier vaardigheden, spreken- luisteren- lezen en schrijven komen 
gelijk aan bod. De nadruk ligt vanaf het begin op het spreken. We 
gebruiken de methode “Voyage NEW”.  
Iedere cursist krijgt voldoende aandacht en voelt zich thuis, zodat 
hij of zij makkelijk Frans durft te praten en snel vooruitgang boekt. U 
leert niet alleen de Franse taal, ook maakt u kennis met de Franse 
cultuur .  
 
 
 
 
 
 
 
 
FRANS CONVERSATIE            24 LESSEN € 135,- 
                               exclusief boeken 
Tijdstip   10:30 uur – 12:00 uur 
Start:       6 oktober 
 
Doe mee aan ‘Franse conversatie’ als u op een informele en 
gezellige manier Frans wilt spreken! U krijgt bij conversatie Frans 
de kans uw kennis van de Franse taal actief te gebruiken. Uw 
zelfvertrouwen om Frans te spreken zal vooruitgaan. Er wordt 
aandacht besteed aan uitspraak en waar nodig ook aan 
grammatica, maar de nadruk ligt op communicatie en 
spreekvaardigheid. Basis kennis van de Franse taal is vereist  



 37 

FRANS  2              24 LESSEN € 125,- 
                               exclusief boeken 
Tijdstip   13:00 uur – 14:30 uur 
Start:       6 oktober 
 
Deze cursus is bedoeld voor de cursisten die al een jaar Franse 
lessen hebben gevolgd. De vier vaardigheden, spreken- luisteren- 
lezen en schrijven komen ruim aan bod, ook met de nadruk op het 
spreken.   
De Franse cultuur neemt ook een belangrijke plaats in tijdens de 
lessen.  
 
 
QUILTEN EN QUEKKEN        10 LESSEN € 45,- 

exclusief materiaal 
Tijdstip:  14:00 uur – 16:30 uur 
Start:   6 oktober (één keer in de 14 dagen) 
 
In deze Quiltgroep gaan we verder waar we het vorig jaar gebleven 
zijn. De cursisten gaan eigen werkstukjes maken. Ze worden 
begeleid door Christa.  
Natuurlijk staat de gezelligheid voorop (zie de naam van de groep)  
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BINGO 50plussers            per ronde €0,75 
 
Tijdstip:  13:30 uur – 15:30 uur 
Start:   8 september 
 

Eén keer in de 14 dagen een heerlijke bingomiddag voor Senioren, 
vanaf 50 jaar. 
 

De bingo start om 13.30 uur. U mag vanaf 13:00 uur de zaal in om 
een goed plekje te zoeken. Er worden 4 rondes gespeeld. 

 

De kopjes koffie of thee (met een lekker koekje) zijn gratis. 
 
 
BRIDGE                       HELE SEIZOEN €35,- 
 
Tijdstip:  19:30 uur 
Start:  15 september 
 
De gezellige bridgecompetitie wordt over 1 ronde van 5 avonden en 
4 ronden van 6 avonden gespeeld. Daarnaast hebben wij rond 
Kerstmis de Kerstdrive en aan het einde van het seizoen de 
Afsluitdrive. Er zijn drie lijnen: A, B, en C. 
Er is een wachtlijst en een invallerslijst  
Op zondag 17 januari 2021  wordt er een Snertdrive 
georganiseerd.. 
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VRIJDAG 
 

 
SMARTPHONE / TABLETCAFÉ        GRATIS 
 
Tijdstip   10:00 uur – 12:00 uur 
Start:       7 oktober 
 
Het is een Inloop, voor iedereen die vragen heeft over de tablet of 
smartphone. U kunt gewoon binnenlopen als u een vraag heeft. 
Bezoekers helpen elkaar, delen kennis en ervaringen en stellen 
uiteraard vragen. Het maakt niet uit welk merk smartphone of tablet 
u heeft. Er zijn ook tablets aanwezig om uit te proberen. 
 
Rasja Ayoub van Bibliotheek Kennemerwaard is aanwezig om uw 
vragen te beantwoorden. 
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DIGIVITALER            6 LESSEN GRATIS 
                
Tijdstip   10:00 uur – 11:00 uur 
Start:       7 oktober 
 
Uw zorg en gezondheid kunt u steeds meer met uw computer, 
tablet of smartphone controleren en regelen.  
Dat noemen we digitale zorg.  
Digitale zorg is handig, omdat het u minder tijd kost en u uw 
gegevens altijd bij de hand heeft. 
Met de cursus DigiVitaler maakt u kennis met digitale zorg en leert 
u er mee werken. De cursus bestaat uit 6 lessen. Elke les 
behandelt een vorm van digitale zorg. Er zijn bijvoorbeeld lessen 
over  

• Thuisarts.nl,  

• Apotheek.nl,  

• gezondheidsapps,  

• het patiëntenportaal van de huisarts  

• videoconsult. 

Wilt u meer leren over digitale zorg?  
Je kunt je eigen laptop of tablet meenemen, als dat niet lukt mag je 
een laptop van de bibliotheek gebruiken. Laat dit bij je aanmelding 
even weten. 
 
Door de samenwerking met de bibliotheek, kan Buurthuis de Ezel 
deze cursus gratis aanbieden. 
Deze cursus wordt gegeven door Hellen Smit van Bibliotheek 
Kennemerwaard. 
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BRIDGE 50plussers          HELE SEIZOEN €35,- 
              
Tijdstip:  13:30 uur – 16:30 uur 
Start:  16 september 
 
Kom op vrijdagmiddag een robbertje bridgen! 
Er wordt in competitieverband gespeeld, zodat er aan het einde van 
het seizoen een clubkampioen aangewezen kan worden. 
 
Vindt u het leuk om zo af en toe eens een middagje te bridgen? Dat 
kan ook! U speelt dan gezellig mee voor een bedrag van €2,- per 
middag. 
 
Er worden 6 rondes per middag gespeeld.  
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TOKKEN-AVOND          PER PERSOON € 2,50 
 
Tijdstip:  19:45 uur 
Start:      7 oktober (1e vrijdag van de maand) 
 
Het nieuwste én leukste gezelschapsspel dat je met familie of 
vrienden urenlang kan spelen, wordt door vele omschreven als het 
nieuwe keezen. De vele nieuwe mogelijkheden en het anders 
vormgegeven tokkenbord, maken tokken veel dynamischer en veel 
uitdagender. Ga ook de uitdaging aan! 
 
Iedere speelavond wordt afgesloten met een prijsuitreiking en 
tussendoor gaan we rond met een lekker hapje. 
 
De zaal is open vanaf 19.15 uur.  
We starten uiterlijk om 19.45 uur. 
 
 
 
KEEZ-AVOND          PER PERSOON € 2,50 
 
Tijdstip:  19:45 uur 
Start:      16 september (3e vrijdag van de maand) 
 
 
Op deze ongedwongen avonden, waar de gezelligheid voorop 
staat, is iedereen van harte welkom. 
Iedere speelavond wordt afgesloten met een prijsuitreiking en 
tussendoor gaan we rond met een lekker hapje. 
 
De zaal is open vanaf 19.15 uur.  
We starten uiterlijk om 19.45 uur.  
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ZATERDAG 
 
FOTOHISTORISCHE STADSWANDELING   1 DAG € 40,- 
Tijdstip:  9:00 uur  tot 13.30 uur 
Start:  1 oktober 2022 
 
Vandaag gaan we lopen in de voetsporen 
van Jacob Olie. 
Jacob Olie is beroemd als gedreven 
fotopionier en portretfotograaf, maar toch 
vooral als kroniekschrijver van het 
Amsterdamse straatbeeld en stadsgezicht. 
Tussen 1860 en 1905 maakte hij ± 5000 
foto's met zijn zelfgebouwde camera's.  
Zijn artistieke oog werd geboeid door de klassieke schoonheid van 
de oude binnenstad en door het steeds wisselende tafereel van 
mensen, dieren en dingen op straat. Door hun rijkdom en 
zeggingskracht roepen de foto's van Olie een ongeëvenaard scherp 
beeld op van de hoofdstad op het breukvlak van twee eeuwen. 
 
Tijdens deze wandeling met het fototoestel in de hand maken we 
mooie plaatjes van het Amsterdam van nu.  
Halverwege de route wordt er koffie met iets lekkers aangeboden 
en we eindigen de stadswandeling op hoogte, zodat we ook nog 
een mooie overzichtsfoto van Amsterdam kunnen maken. 
 

We starten deze wandeling om  
9:00 uur  bij Loetje, tegenover het 
Centraal Station Amsterdam en 
eindigen samen rond 13:30 uur naast 
het Centraal Station.  
 
Onze gids voor vandaag is 
Marco Knies. 



 44 

FAMILIEBINGO                   4 RONDEN €10,- 
 

Tijdstip:  20:00 uur, 1x per maand 
Start:  17 september (3e zaterdagavond) 
 

 
De familiebingo begint om 20:00 uur.  
De zaal gaat om 19.30 uur open.  
Er worden vier ronden gespeeld. Een vol boekje (= 4 kaarten), 
waarmee je 4 ronden speelt, kost €10,-.  
We sluiten af met een Superronde. Hiervoor moet apart betaald 
worden. Er zijn speciale prijzen voor deze speciale ronde.  
De Superronde kost €2,- 
 
De kinderen (van 6 t/m 12 jaar) spelen gratis mee. Er is een 
speciale prijzentafel voor de kinderen. 
 
Gezelligheid staat voorop en er zijn leuke prijzen te winnen.  
 
Aan het einde van de avond is er een loterij. 
 
De Kerstbingo is op woensdag 22 december. 
Deze bingo start om 20:00 uur. Vanaf 19.30 uur is de zaal open.  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.cafepress.com/ironydesigns/980251&ei=WdRuVerJD6LC7gap74GADQ&bvm=bv.94911696,d.bGg&psig=AFQjCNG0FySLcb3_TVxePwLPMIgZeKzO-A&ust=1433413050268769
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Praktijk voor gezelschapsdieren 
 
 
 
 
 

 

   
 Uw huisdier, onze zorg 

Berckheidelaan 8 
1701 VG Heerhugowaard 
Tel: 072-5744959 
E-mail: 
dierenkliniek@ossehoofd.nl 
Website: www.ossehoofd.nl 

 

 

 

mailto:dierenkliniek@ossehoofd.nl
http://www.ossehoofd.nl/
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ZONDAG 
 
 

ZONDAGMIDDAGBINGO         1 BINGOPLANKJE VOOR € 5,- 
 

Tijdstip:  14:00 uur, 1x per maand 
Start:  2 oktober 
 

 
Eén keer per maand  
(op de eerste zondag van de maand)  
wordt er speciaal voor u een bingomiddag  
georganiseerd. Er worden 4 ronden gespeeld.  
U speelt met één plankje alle 4 de ronden. Wilt u met meer plankjes 
spelen? Uiteraard is dat mogelijk. 
Er wordt om 14.00 uur begonnen met de bingo. 
Om 13:00 uur is de zaal open. 
 
 
  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCOGrvonZh8YCFRIg2wodaH8AQQ&url=http://luxe-bingo-spel.startpleintje.nl/&ei=R4Z5VaHsGpLA7Abo_oGIBA&bvm=bv.95277229,d.bGg&psig=AFQjCNHW9GfnDGikiizdneVmVg6WC4_W-g&ust=1434113786092571
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VRIJWILLIGERSBANK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zit er hier niets voor u bij, maar wilt u wèl iets  
voor het buurthuis betekenen? 
Onze vrijwilligerscoördinator helpt u zoeken naar het 
vrijwilligerswerk dat bij u past.  
U kunt mailen naar: vrijwilligersbank@buurthuisdeezel.nl 
Uiteraard kunt u ook bellen met het buurthuis 072 5717625. 
Vraag dan naar Anneke van Holland, onze vrijwilligers-coördinator. 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.tubanters.nl/home/nieuwst/8663/vrijwilliger_gezocht_voor_ons_g-team.html&ei=vk1vVfOEO4i67gak74CYCQ&bvm=bv.94911696,d.bGg&psig=AFQjCNE-A3QXgn4fmv9Th8oQTFemkv_WcA&ust=1433444123489840
mailto:vrijwilligersbank@buurthuisdeezel.nl
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.debaanadministraties.nl/blog/administratieve-structuren-saai-of-uitdagend/&ei=109vVfuVJMed7gbXn4LwBw&bvm=bv.94911696,d.bGg&psig=AFQjCNENC5xKAnGpwfnymlKrKTUcL39AYw&ust=1433444486456424
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WIE KUNT U BELLEN ?  
                         
Buurthuis “de Ezel”                                      072 5717625 
 
E-MAIL ADRESSEN 
 

Voor al uw vragen m.b.t. 
Bestuur  bestuur@buurthuisdeezel.nl  
Bargroep  bar@buurthuisdeezel.nl  
Bezorging  bezorgingezelsbrug@buurthuisdeezel.nl  
Bridge  bridge@buurthuisdeezel.nl  
Cursuspakket  cursuspakket@buurthuisdeezel.nl  
Ezelsbrug  ezelsbrug@buurthuisdeezel.nl  
Familiebingo  familiebingo@buurthuisdeezel.nl  
Jeugdzaken  jeugdzaken@buurthuisdeezel.nl  
Klaverjassen  klaverjas@buurthuisdeezel.nl  
Keezen  keezen@buurthuisdeezel.nl  
Koningsdag koningsdag@buurthuisdeezel.nl 
Volwassenbingo  volwassenbingo@buurthuisdeezel.nl  
Vrijdagbridge  Vrijdagbridge@buurthuisdeezel.nl  
vrijwilligersbank vrijwilligersbank@buurthuisdeezel.nl 
Webmaster  webmaster@buurthuisdeezel.nl  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJ-D_rrbh8YCFeMV2wod4t4ArA&url=http://www.delcampe.com/items?catLists%5b0%5d%3D885%26language%3DE%26sortByForm%5bsort%5d%3Dprice_present_ASC%26page%3D8%26useAsDefault%3D%26searchString%3D%26layoutForm%5blistitemsperpage%5d%3D50&ei=yIh5VZ__BuOr7AbivYPgCg&bvm=bv.95277229,d.bGg&psig=AFQjCNHsX_Zj6-WV_ggZQboIEHW0RPr4BQ&ust=1434114616341527
mailto:vrijwilligersbank@buurthuisdeezel.nl

