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 om vraagt.
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.
Voor de kinderen is er judo en Disco.
Voor de volwassenen is er dit jaar weer een keur aan
activiteiten. U kunt bijvoorbeeld een cursus Frans of een
cursus kunstgeschiedenis volgen. De donderdag is speciaal
voor de creatieve mensen gereserveerd. Zo kunt u “Quilten en
quekken” of werken met klei. Voor de muzikale mensen is er
een cursus djembé en er wordt een cursus gegeven over de
Johannes-Passion (met bezoek aan de Generale repetitie).
Ook de Bierproeverij is weer in het programma opgenomen.
Speciaal voor de 50PLUSSERS organiseren we een bustocht naar
Frederiksoord. Haast u met inschrijven, want er kunnen maar
75 personen mee.
Donderdagmiddag is er een Open Inloop, met tal van
spelletjes, zoals Keezen, sjoelen, klaverjassen,etc.
Bent u geïnteresseerd in ons aanbod of wilt u zich opgeven
voor een cursus, kom dan naar onze OPEN DAG
op

Het Bestuur van Stichting “Buurthuis De Ezel”
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Vanaf onze Open Dag kunt u zich inschrijven voor onze
cursussen, workshops en/of activiteiten.

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 ook 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 2017 – 2018
Herfstvakantie
21 okt 2017 t/m 29 okt 2017
Kerstvakantie
23 dec 2017 t/m 7 jan 2018
Voorjaarsvakantie 24 feb 2018 t/m 4 mrt 2018
Pasen
1 en 2 april 2018
Meivakantie
23 april 2018 t/m 6 mei 2018 (o.v.)
Koningsdag
27 april 2018
Hemelvaart
10 mei 2018
Pinksteren
20 en 21 mei 2018
Zomervakantie
21 juli 2018 t/m 2 sep 2018
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BETALINGSREGLEMENT






U wordt vriendelijk verzocht het cursusgeld vóór de
eerste les met gepast geld te betalen.
U kunt het cursusgeld ook per pinautomaat voldoen.
Wanneer het cursusgeld niet is voldaan, heeft u geen
toegang tot het cursuslokaal.
Bij betaling van het cursusgeld heeft u uw inschrijfbewijs
nodig.
In de weken van 2 oktober en 9 oktober ( maandag t/m
donderdag) is het mogelijk om tussen 19.30 uur en 20.30
uur uw cursus te komen betalen in Buurthuis de Ezel.
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PEUTERSPEELZAAL 't PUTTERTJE
De peuterspeelzaal is een plek waar uw peuter in een prettige
sfeer kan spelen met verschillende materialen en kan leren
omgaan met andere peuters.
Het buurthuis wordt hiervoor omgetoverd tot een waar
"kinderparadijs", zodat uw peuter kan klimmen,
fietsen, puzzelen, verven en kleien. Bij mooi weer
mogen de peuters spelen op ons eigen speelplein,
of kunnen ze op onderzoek gaan in onze ontdektuin.
We besteden extra tijd aan taalontwikkeling bij de peuters.
Dit bereiken we door middel van boekjes lezen, liedjes zingen
en “taal”spelletjes doen.
De leidsters zijn gecertificeerd om te werken met het
VVE(Voor- en Vroegschoolse Educatie)-programma Puk en
Ko.
Het optimaal stimuleren van de taalontwikkeling van peuters is
het doel van VVE. Zo krijgen de kinderen een betere
aansluiting met de basisschool.
Er zijn drie verschillende groepen
maandag- en donderdagmorgen
dinsdag- en vrijdagmorgen
maandagmiddag en
woensdagmorgen

8.30 uur - 11.30 uur
8.30 uur - 11.30 uur
12.30 uur - 15.30 uur
8.30 uur - 11.30 uur

Een groep bestaat uit maximaal 16 peuters. Een groep wordt
begeleid door 2 leidsters en 1 vrijwilligster of stagiaire.
 Voor meer informatie kunt u onze
website bekijken: www.puttertje.nl
 Voor vragen kunt u mailen naarinfo@puttertje.nl
 Voor inschrijven vanaf 1 jaar kunt u ook bellen naar
06 45646894
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KINDEREN EN TIENERS
Alle kindercursussen zijn inclusief materiaal

VRIJDAG
PER KEER € 0,50

KINDERDISCO
Tijdstip:
Start:
Leeftijd:

19.00 uur - 21.00 uur
8 september (2e vrijdag van de maand)
7 - 12 jaar

Lekker swingen op de nieuwste muziek.
Gezellig kletsen en je vrienden en vriendinnen ontmoeten.
Een bewijs van deelname, de discopas, kan je gratis
aanvragen, zodat je de volgende keren snel binnen bent.
Je kan bij ons altijd een liedje aanvragen. En heb je leuke
ideeën? Vertel het ons tijdens de disco!
De prijzen voor frisdrank zijn aangepast voor deze avonden.
Een beker frisdrank kost namelijk maar € 0,50!!

Speciale disco-avonden
8 december 2017: Gala-avond
8 juni 2018:
Slotavond, tot 22.00 uur !!!!!
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ZATERDAG
30 LESSEN € 90,-

JUDO
Tijdstip:
Start:
Leeftijd:

9.00 uur - 10.00 uur
16 september
8 - 12 jaar

Tijdstip:
Start:
Leeftijd:

10.00 uur - 11.00 uur
16 september
5 - 7 jaar

Tijdstip:
Start:
Leeftijd:

11.00 uur - 12.00 uur
16 september
beginners

Dit jaar zullen de judolessen ook gegeven worden door
Bodine.
Respect, luisteren en goed met elkaar omgaan staan bij
Bodine hoog in het vaandel. Dit zijn onderwerpen die, naast de
techniek van het judo, een rode draad zullen zijn in de lessen.
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€3,-

SINTERKLAASFEEST:
Tijdstip:
Start:
Leeftijd:

10.30 uur - 12.00 uur
26 november
0 - 10 jaar

Op zondag 26 november 2017 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!
KINDERVAKANTIESPELEN
De Kinder Vakantie Spelen worden in de laatste week van de
Zomervakantie 2018 van de basisschool gehouden
(27 t/m 31 augustus 2018).
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.
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ZOMERACTIVITEITEN 55plussers
Ook in 2018 zal de werkgroep Zomeractiviteiten
Heerhugowaard weer haar best doen om een leuk en
afwisselend programma te maken voor iedere 55 plusser van
Heerhugowaard. In de zomervakantie zal er gedurende vier
weken weer activiteiten worden georganiseerd die voor ieders
portemonnee bereikbaar is. De werkgroep is een onderdeel
van Stichting Buurthuis de "De Ezel". De activiteiten zijn er
voor iedere 55 plusser in Heerhugowaard. Men behoeft dus
geen lid te zijn van een club of andere organisatie.
De activiteiten vinden altijd plaats in de zomervakantie omdat
dat de periode is waar vaak de kinderen, kleinkinderen op
vakantie gaan en er wat meer vrije tijd is voor andere leuke
dingen.
Daarnaast is het ook een gelegenheid om contact te hebben
met leeftijdsgenoten tijdens de uitjes. Ook minder mobiele
inwoners kunnen aan deze activiteiten meedoen. Dit staat
duidelijk vermeld in het programmaboekje
Indien u in het bezit bent van de Huygenpas, kunt u gebruik
maken van de kortingsbonnen van MET bij het inschrijven.
U kunt de informatie ook terugvinden op onze website
www.zomeractiviteiten-hhw.nl. U kunt ons ook mailen. Ons emailadres is info@zomeractiviteiten-hhw.nl.
Medio april 2018 zal het programmaboekje van de
Zomeractiviteiten weer worden uitgegeven en in de maand mei
kunt u zich dan weer inschrijven op de activiteiten.
Tot dan
Werkgroep Zomeractiviteiten Heerhugowaard
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VO LW AS S E N EN
MAANDAG
!!!! KOFFIE-UURTJE !!!!
24 LESSEN € 100,exclusief boeken

SPAANS 2
Tijdstip:
Start:

9.00 uur - 10.30 uur
9 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.
Er wordt gebruik gemaakt van deel 1 van de methode
“Caminos”. We starten bij hoofdstuk 7 van “Caminos 1”

SPAANS NIVEAU 6 (conversatie)
Tijdstip:
Start:

24 LESSEN € 110,exclusief boeken

10.30 uur - 12.00 uur
9 oktober

Op deze cursus worden woordenschat, grammatica en spreeken luistervaardigheid verder opgebouwd met behulp van de
methode "Caminos". We werken uit Caminos 3. We starten bij
les 7. Om deze cursus te kunnen volgen, wordt verwacht dat u
de werkwoorden kunt vervoegen. Dit wordt veel geoefend
tijdens de conversatielessen.
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PER KEER € 1,50

VRIJWANDELEN 50plussers
Tijdstip:
Start:

9.30 uur - 11.30 uur
9 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.

WAT KAN IK MET MIJN I-PAD/TABLET?

GRATIS

U heeft een I-pad/tablet, maar u kunt er nog niet zoveel mee?
De inloop van de vorige jaren is in een nieuw jasje gestoken.
Vanaf dit seizoen is er een mailloket, waar u uw vragen kunt
stellen. Er wordt dan zo snel mogelijk contact met u
opgenomen om een afspraak met u te maken. Deze afspraak
kan bij u thuis, maar ook in het buurthuis plaatsvinden.
Ook is het mogelijk om hulp te vragen voor het gebruik van uw
computer.
Op de volgende vragen kan antwoord gegeven worden.
- Waar kunt u programma’s downloaden en opslaan.
- Hoe kan ik Face-timen (alleen bij de I-pad)
- Waar vind ik mijn e-mails
- Hoe kan ik foto’s op facebook te zetten
- Kan ik ook boeken lezen op mijn I-pad.
En alle verdere vragen die u heeft.
U kunt mailen naar: mailloket@buurthuisdeezel.nl
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TEKENEN EN SCHILDEREN
(voor beginners en gevorderden)
Tijdstip:
Start:

10 LESSEN € 65,exclusief materiaal

13.30 uur - 15.30 uur
9 oktober

Wel eens overwogen te tekenen of te schilderen?
Binnen enkele lessen maakt u al een werkje waarvan u nooit
gedacht had dat u het kon!
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.
Een beetje technische ondersteuning is dan natuurlijk welkom
en geeft je de mogelijkheid om toch iets verder door te
groeien.
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!
U zult meer dan tevreden zijn over uw resultaat.

Expositie
Op onze Open Dag kunt u het
gemaakte werk van de cursisten van
seizoen 2016-2017 komen bewonderen

13

5 LESSEN € 35,-

DJEMBÉ
Tijdstip:
Start:

19.00 uur - 20.00 uur
9 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.

5 LESSEN € 35,-

DJEMBÉ VERVOLG
Tijdstip:
Start:

20.00 uur - 21.00 uur
9 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.
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24 LESSEN € 100,exclusief boeken

ENGELS BEGINNERS
Tijdstip
Start:

19.00 uur - 20.30 uur
9 oktober

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

24 LESSEN € 110,exclusief boeken

ENGELS 4
Tijdstip
Start:

20.30 uur - 22.00 uur
9 oktober

Spreekt u al een mondje Engels, maar voelt u zich niet zeker
genoeg om een gesprekje in het Engels te voeren, dan is deze
cursus iets voor u. De nadruk ligt bij het spreken in het Engels.
Uiteraard wordt er ook gewerkt aan de grammatica. Er wordt
les gegeven met behulp van de methode “Fairway”. Tijdens
deze cursus wordt “Fairway” deel 3 gebruikt.
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10 LESSEN € 65,exclusief materiaal

HAAK MAAR AAN!
Tijdstip:
Start:

19.00 uur - 21.00 uur
9 oktober

Wil jij graag leren haken maar heb je nooit geleerd hoe?
Volg dan de cursus haken voor beginners.
Ook als je al kunt haken en meer wilt leren is deze cursus voor
jou geschikt.
Alle belangrijke steken worden duidelijk uitgelegd.
Basissteken, haakschema’s lezen, Granny’s, rond haken,
vierkant of een zeshoek.
Met deze technieken haak je straks grote projecten waar je nu
nog tegenop ziet. Bijvoorbeeld een woondeken, poef, sjaal,
knuffel of kledingstuk.
Je krijgt bij elke les de uitleg op papier mee, zodat je na 10
lessen een prachtig naslagwerk hebt. De haaknaalden die je
nodig hebt zijn te leen maar je kunt ze ook kopen. Je gaat met
verschillende diktes garen haken. Het garen waarmee je elke
les werkt kun je bij de cursus kopen voor een redelijke prijs.
Je kan natuurlijk ook je eigen materiaal meenemen.
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10 LESSEN € 65,exclusief materiaal

BREI MAAR AAN!
Tijdstip:
Start:

19.00 uur - 21.00 uur
22 januari 2018

Heb je altijd al willen breien of wil je leren hoe je een breiwerk
in elkaar zet? Doe dan gezellig mee met deze cursus breien.
In 10 lessen leer ik jou de basissteken en alle variaties die
hierop zijn. Je leert rond breien, kabels, ajour, kerstballen en
nog veel meer.
De lessen staan duidelijk beschreven op papier die je
meeneemt naar huis zodat je thuis alles nog eens rustig kunt
nalezen. Het garen waar je mee gaat werken is te koop voor
een redelijke prijs.
Je kan natuurlijk ook je eigen materiaal meenemen.

Graag leer ik jou breien zodat jij prachtige dekentjes,
woonaccessoires en kleding kunt gaan breien.
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Samen (leren)spelen is belangrijk voor ieder kind!
Daarom steunen wij Stichting Opkikker

Stichting Peuterspeelzaal ’t Puttertje
C.Fabritiuspark 20, 1701 VP
Heerhugowaard
 072 5314246 of 072 5717625
(b.g.g.)
 peuterspeelzaal@puttertje.nl
 www.puttertje.nl
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DINSDAG
!!!! KOFFIE-UURTJE !!!!
24 LESSEN € 110,exclusief boeken

SPAANS 4
Tijdstip:
Start:

9.00 uur – 10.30 uur
10 oktober

Er wordt gewerkt met deel 2 van de methode “Caminos” . We
starten bij les 6.
Veel aandacht gaat naar de vervoeging van de werkwoorden.
Deze heeft u nodig om gesprekjes te kunnen voeren in het
Spaans.

24 LESSEN € 110,exclusief boeken

SPAANS 3
Tijdstip:
Start:

10.30 uur – 12.00 uur
10 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.
Er wordt gebruik gemaakt van deel 1 van de methode
“Caminos”. We starten bij les 11
10 LESSEN € 25,exclusief materiaal

WERKGROEP KERAMIEK
Tijdstip:
Start:

9.15 uur - 11.15 uur
10 oktober

Deze werkgroep bestaat uit keramisten, die zelfstandig kunnen
werken. Er zijn nog enkele plaatsen vrij.
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€ 25,-

BUSTOCHT 50plussers
Frederiksoord
Tijdstip:
Datum:

9.00 uur – 18.00 uur
17 oktober

Om 09.00 vertrekt de touringcar en rijden we naar Den Oever,
waar u kunt genieten van een kopje koffie met een gebakje.
Daarna rijden we door naar Frederiksoord.
Frederiksoord, Wilhelminaoord en het uitgestrekte bosgebied
van Boschoord hebben als 'Koloniën van Weldadigheid' een
unieke historie binnen de Nederlandse geschiedenis.
In 1818 werd een bijzonder project opgestart door generaal
Johannes van den Bosch om de schrijnende armoede in de
Nederlandse steden te bestrijden.
Vijfendertig Provinciale en Rijksmonumenten vertellen het
verhaal van de Maatschappij van Weldadigheid.
Een bijzonder, sociaal experiment dat niet onopgemerkt is
gebleven.
De nalatenschap van oprichter Johannes van den Bosch is op
weg naar een plek op de Werelderfgoedlijst van Unesco.
Er wordt naar gestreefd om deze status in 2018 te bereiken:
200 jaar na oprichting van de Maatschappij van Weldadigheid.
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Dat de koloniale geschiedenis nog steeds actueel is blijkt wel
uit landelijk bekende boeken als "Een Steen in de vijver", "Het
Pauperparadijs" en "De Proefkolonie".
Het museum “De Koloniehof” is een knus en overzichtelijk
museum.
Op pakkende wijze wordt de unieke historie van de
Maatschappij van Weldadigheid tot leven gebracht.
Voor de lunch krijgt u gelegenheid om rond te wandelen in
Frederiksoord.
Na de lunch bezoeken we het museum en maken we een
rondrit met de nostalgische Kolonietram van Museum de
Koloniehof. Een prachtige rondrit, waarbij een ervaren gids het
boeiende verhaal achter het karakteristieke landschap en de
monumentale bebouwing in het koloniegebied vertelt.

Tenslotte brengt de chauffeur u weer naar Heerhugowaard
waar u rond 18.00 uur arriveert.
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24 LESSEN € 100,exclusief boeken

SPAANS BEGINNERS
Tijdstip:
Start:

13.00 uur - 14.30 uur
10 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 “Caminos”.

8 KEER € 50,exclusief materiaal

LITERAIRE KRING 50plussers
Tijdstip:
Start:

13.15 uur - 15.15 uur
10 oktober. (2e dinsdag van de maand)

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.
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COUNTRY LINE DANCE 50plussers
Tijdstip:
Start:

10 LESSEN € 35,-

13.45 uur -14.45 uur
10 oktober

Op vrolijke Country en Dixieland muziek gaan we dit seizoen
door met Country Line Dance, nog steeds onder leiding van
Yvonne Verhulst.
Deze cursus is zowel voor mannen als vrouwen die de 50 al
zijn gepasseerd. Het voordeel is dat u zich alleen kunt
inschrijven.
Ieder jaar worden er ook nieuwe dansen aangeboden.

COUNTRY LINE DANCE 50plussers
Tijdstip:
Start:

10 LESSEN € 35,-

15.00 uur -16.00 uur
10 oktober

Tijdens dit uur worden er ook wat moeilijkere dansen
aangeboden.
Uiteraard komen ook de wat minder moeilijke dansen aan bod,
zodat er een mogelijkheid is om te wisselen van groep.
Deze lessen worden ook door Yvonne Verhulst verzorgd.
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ITALIAANS CONVERSATIE (4)
Tijdstip:
Start:

24 LESSEN € 110.exclusief materiaal

19.00 uur - 20.30 uur
10 oktober

In deze cursus wordt de taal via geleide en vrije conversatieoefeningen getraind, maar mocht er behoefte zijn aan extra
uitleg van grammatica en het maken van oefeningen dan
wordt daar ruimte voor gemaakt. Deze conversatiecursus is
bedoeld voor cursisten die de grammatica en woordenschat op
niveau A1 beheersen, dat wil zeggen dat zij zich de eerste
leergang van een methode (Allegro) hebben eigen gemaakt.
Er zal gelet worden op uitspraak en zinsopbouw en er wordt
verwacht dat men actief participeert en thuis tijd besteedt aan
voorbereiding en studie, alleen op die manier kan men de taal
goed leren spreken. A presto!
Er wordt gewerkt met eigen materiaal en de kosten voor de
fotokopieën zijn € 5,-.

ITALIAANS CONVERSATIE (5)
Tijdstip:
Start:

24 LESSEN € 110.exclusief materiaal

20.30 uur - 22.00 uur
10 oktober

In deze cursus wordt de taal via vrije conversatie-oefeningen,
krantenartikelen, liedjes en actualiteiten getraind. Er zal gelet
worden op uitspraak en zinsopbouw en er wordt verwacht dat
men actief participeert en thuis tijd besteedt aan voorbereiding
en studie, alleen op die manier kan men de taal goed leren
spreken. A presto!
Er wordt gewerkt met eigen materiaal en de kosten voor de
fotokopieën zijn € 5,24

24 LESSEN € 100.exclusief boeken

ITALIAANS 1
Tijdstip:
Start:

19.00 uur - 20.30 uur
10 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. We gaan werken
met de methode ‘Allegro nuovo 1’ De docente verzorgt de
aanschaf van de methode.
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.
Ci vediamo alla prima lezione? Zien we elkaar op de eerste
les?

PER KEER € 2,50

KLAVERJASSEN
Tijdstip:
Start:

20.00 uur
12 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.
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WOENSDAG
!!!! KOFFIE-UURTJE !!!!
ENGELS 3
Tijdstip
Start:

24 LESSEN € 110,exclusief boeken

9.30 uur - 11.00 uur
11 oktober

Heeft u een hele tijd geleden Engels op school geleerd, maar
kunt er niet mee uit de voeten? Dan is deze cursus speciaal
voor u. Er wordt gewerkt aan de hand van het lesboek
“Fairway 2”. De spreekvaardigheid staat bij deze cursus
centraal. Na deze cursus kan je jezelf verstaanbaar maken in
de Engelse taal.

ENGELS VERGEVORDERD
Tijdstip
Start:

24 LESSEN € 110,exclusief boeken

11.00 uur - 12.30 uur
11 oktober

Tijdens deze lessen wordt er veel gesproken en verteld. Dit
wordt gedaan n.a.v. het doorspreken van de week, recepten
en ervaringen. Vooral de actuele dagelijkse onderwerpen
komen aan bod. We besteden ook tijd aan het lezen van
boeken in de Engels taal.
Naar aanleiding van de gemaakte fouten wordt de grammatica
behandeld. De onregelmatige werkwoorden, o.t.t. en o.v.t.
worden steeds herhaald.
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LEKKER LEZEN
Tijdstip
Start:

GRATIS

9.30 uur - 11.00 uur
11 oktober

Wil je graag lezen, maar heb je daar moeite mee? Kom dan
gezellig met anderen samen lezen.
Wij lezen samen boeken voor volwassenen in eenvoudig
Nederlands. Dit is in samenwerking met de bibliotheek
Kennemerwaard. Met koffie en thee erbij, maken we er een
gezellige ochtend van.

10 LESSEN € 35,-

YOGA 50plussers
Tijd:
Start:

12.45 uur – 13.45 uur
11 oktober

Tijd:
Start:

14.00 uur - 15.00 uur
11 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.
Het klinkt allemaal geweldig en dat is het ook. Maar om dat te
beoordelen moet u het eigenlijk gewoon proberen.
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10 LESSEN € 35,-

BODYSHAPE
Tijdstip:
Start:

19.00 uur - 20.00 uur
11 oktober

Een heerlijke training op House en/of Latin muziek waarbij de
nadruk ligt op spierversterkende oefeningen. Daarbij wordt ook
gebruik gemaakt van materialen om de weerstand te
vergroten, zoals gewichtjes en elastieken. Door deze
oefeningen wordt het spieruithoudingsvermogen groter. Ook
de kracht en de lenigheid neemt toe. Het is geschikt voor
iedereen die op muziek kan bewegen. Een simpele en
doeltreffende workout voor het hele lichaam, zonder
ingewikkelde choreografie.

TEKENEN EN SCHILDEREN
(voor beginners en gevorderden)
Tijdstip:
Start:

10 LESSEN € 65,exclusief materiaal

19.30 uur - 21.30 uur
11 oktober

Wel eens overwogen te tekenen of te schilderen?
Binnen enkele lessen maakt u al een werkje waarvan u nooit
gedacht had dat u het kon!
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.
Een beetje technische ondersteuning is dan natuurlijk welkom
en geeft je de mogelijkheid om toch iets verder door te
groeien.
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!
U zult meer dan tevreden zijn over uw resultaat.
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5 lessen € 57,50
exclusief materiaal

13 MANENKALENDER
Tijdstip: 19.30 uur – 22.00 uur
Start: 17 Januari 2018

Deze cursus is een introductie tot de codes van de natuurlijke
tijd. Je krijgt gereedschap in handen om je af te stemmen op
de 13 manen kalender. Je leert hoe deze te verbinden aan
jouw fysieke werkelijkheid.
Je leert jezelf, je situatie, je werk, de groep of familie waarin je
je bevind, te bekijken vanuit een geheel nieuw en verassend
perspectief.
De Tzolkin is de heilige Kalender van de Maya’s. Als een
kalender van vrede spreekt deze levende taal van symbolen,
getallen en kleuren op vele niveaus tot ons bewustzijn.
Elk mens heeft via zijn geboortedatum een eigen plaats op de
Tzolkin. Deze heeft een kleur, symboliek en dynamiek en is
jouw specifieke innerlijke kracht voor je leven. Via de Tzolkin
kijk je in de spiegel van jouw pad hier op Aarde.
Je zult in deze cursus de Maya astrologie met hoofd, hart en
handen leren kennen en ervaren. Stap voor stap verkrijg je
inzicht in o.a. jouw potentieel, je zielenpad, je levensthema,
het doel in je leven, je talenten en hoe je deze naar buiten kunt
uitdragen. Ook kun je dit voor anderen berekenen.
Je ontvangt bij deze cursus een map met studie/naslag
materiaal.; waaronder de Tzolkin en Maya kaarten om te
kunnen orakelen.
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OP WEG NAAR DE JOHANNES-PASSION
4 LESSEN € 30,Tijdstip:
Start:

20.15 uur – 21.45 uur
24 januari 2018

Toen Johann Sebastiaan Bach in 1723 zijn handen vrij had
schreef hij in drie maanden tijd zijn eerste grootschalige
koorwerk. Dit oratorium werd op goede vrijdag 7 april 1724
voor het eerst uitgevoerd.
De originele titel luidt “Passio secundum Johannem”.
Bach bleef tot aan zijn
dood wijzigingen aan
deze Johannes-Passion
aanbrengen, wat doet
vermoeden dat de muziek
hem zeer nauw aan het
hart lag. Er bestaan vier
versies. (naast die uit 1724
en 1725 is er ook een
versie uit 1728 en 1749).
Vlak voor zijn dood begon
Bach aan een nieuwe
versie, die hij niet heeft
kunnen afmaken.
In 8 lessen van 1,5 uur
gaan wij op weg om de
Johannes-Passion
te leren kennen.
Tot slot zullen we een Generale Repetitie bijwonen van het
Amsterdams Baroque Orchestra en Choir o.l.v. Ton Koopman.
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PUBERS………
Een lust, maar soms ook een last.
Tijdstip:
Data:

3 LESSEN €22,-

Partners 50% korting!
20.00 uur – 22.00 uur
4 oktober, 1 november, 6 december

Drie avonden neemt Henriëtte Maas je mee in de wereld van
de puber. De nadruk ligt op tips hoe je op een prettige manier
om kunt gaan met de leuke en minder leuke kanten van het
opvoeden van pubers.
Meestal gaat het best goed en kun je ook wel genieten van dit
steeds zelfstandiger wordende kind, maar soms vraag je je af
of het echt wel goed komt, of hij echt wel een diploma gaat
halen, of hij zich niet gaat verliezen in roken, drinken, gamen
of blowen.
Ook kun je je afvragen wat je in vredesnaam verkeerd hebt
gedaan of anders had moeten doen. En het lijkt wel of andere
ouders daar geen of minder last van hebben.
Hoogstwaarschijnlijk doe je het echt wel goed, maar een puber
opvoeden lijkt soms wel hogere wiskunde. Met je intuïtie alleen
red je het niet, maar ook niet met boos worden of streng zijn.
Hoe krijg je dan wel voor elkaar dat je puber zich een beetje
aan jouw regels houdt?
In deze drie avonden krijg je wat meer handvatten en wat
meer inzicht om met deze situaties in de puberteit van jouw
kind om te gaan. Er is vooral ook ruimte voor de vragen waar
ouders zelf mee zitten.
4 oktober:
1 november:
6 december:

Liefdevol begrenzen, afspraken maken en in
liefde loslaten. Hoe doe je dat?
Social media, gamen, en andere verleidingen
voor pubers.
Tips en hoe u met het soms lastige gedrag om
kan gaan.
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DONDERDAG
!!!! KOFFIE-UURTJE !!!!
10 LESSEN € 70,exclusief materiaal

BLIJ MET KLEI!
Tijdstip: 9.30 uur – 11.30 uur
Start: 18 januari 2018

Voor wie één ochtend per week lekker met zijn/haar handen
bezig wil zijn, met de gedachten op nul, is van harte welkom.
We noemen iets keramiek als het van klei is gemaakt, hol is en
gebakken is in de oven. Klei is een materiaal wat talloze
mogelijkheden biedt om voor gebruik iets te maken of voor
vrije vormgeving. Naast de basistechniek om een werkstuk op
te bouwen met ringen voor de beginners, komen er ook
andere technieken aan bod zoals het maken van reliëfs en een
werkstuk opbouwen van plakken klei. Als je ervaring hebt met
klei kan je rekenen op ondersteuning om je eigen ideeën en
fantasieën uit te werken, om zodoende je eigen stijl te
ontwikkelen. Maar ook als je niet creatief bent ingesteld
probeer ik creatieve en praktische oplossingen aan te bieden
door middel van illustraties en voorbeelden.
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24 LESSEN € 100,exclusief boeken

FRANS 1
Tijdstip
Start:

9.00 uur - 10.30 uur
12 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 “Perspectives”.
De methode geeft een levendig en actueel beeld van Frankrijk,
de Franse cultuur en gewoontes.
Wij zullen ook Franse liedjes zingen, zowel oudere als
moderne liedjes; Zingen is een uitstekende manier om een taal
eigen te maken.

24 LESSEN € 110,exclusief boeken

FRANS 4
Tijdstip
Start:

10.45 uur – 12.15 uur
12 oktober

Deze cursus is bedoeld voor de gevorderde cursisten, die de
basis van de Franse taal al beheersen. Hier ook komen de vier
vaardigheden, spreken- luisteren- lezen en schrijven ruim aan
bod, ook met de nadruk op het spreken.
De Franse cultuur neemt ook een belangrijke plaats in en wij
zullen ook Franse liedjes zingen.
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BINGO 50plussers
Tijdstip:
Start:

13.30 uur – 15.30 uur
14 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.
De bingokaart kost € 0,75 per ronde. Er worden 4 rondes
gespeeld.
De kopjes koffie of thee (met een lekker koekje) zijn gratis.
OPEN INLOOP 50plussers
Tijdstip:
Start:

GRATIS

13.30 uur – 15.30 uur
21 september

Bij de ‘Open Inloop’ komen mensen bij elkaar die de
gezelligheid willen opzoeken.
Zij worden ontvangen door de vrijwilligers met koffie en thee.
Daarna is het :u vraagt wij draaien.
U kunt zelf bepalen wat u wilt doen.
Klaverjassen, Keezen, Rummykub, Yahtzee, of gewoon even
bijpraten of de krant lezen… alles kan en mag.
Heeft u een idee voor een gezamenlijke activiteit buiten het
buurthuis, vertel het ons en wij gaan proberen dit te realiseren.
Ook is het mogelijk om op deze middagen iemand uit te
nodigen, die over een onderwerp iets komt vertellen.
Dit onderwerp kunt u aandragen, graag zelfs!
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10 LESSEN € 45,Exclusief materiaal

QUILTEN EN QUEKKEN
Tijdstip:
Start:

14.00 uur – 16.30 uur
19 oktober

In deze Quiltgroep voor beginners leren de cursisten op een
eenvoudige wijze de basisbeginselen van het Quilten.
Natuurlijk staat de gezelligheid voorop (zie de naam van de
groep)
We starten met een projectje, waarbij we deze beginselen al
op een speelse manier gaan toepassen.
Voor dit projectje is er een starterspakketje samengesteld.
De kosten hiervan zijn € 8,Quilten is een zeer leuke en omvangrijke hobby.
Je moet wel een affiniteit voor handwerken hebben.
Verderop in de cursus gaan we de verschillende technieken
behandelen, die bij het Quilten van pas komen en er wordt
ook rekening gehouden met de wensen van de cursisten.
Eén keer in de twee weken komen we bij elkaar en aan de
hand van wat je thuis hebt gedaan, gaan we verder.
Er is geen speciale voorkennis nodig voor deze cursus.
In een later stadium zal je naar eigen smaak stof en materiaal
mee gaan brengen (Ieder heeft zijn eigen favoriete kleur).
Dit is een hobby voor jong en oud.
Dames, waag die stap,
je zult er geen spijt van krijgen.
Toch tot slot een waarschuwing:
Als je eenmaal met het
Quiltvirus besmet bent,
kom je er niet vanaf.
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WERKGROEP HOUTSNIJDEN
Tijdstip:
Start:

10 LESSEN € 25,exclusief materiaal

20.00 uur - 22.00 uur
12 oktober

Deze werkgroep bestaat uit houtsnijders die zelfstandig
kunnen werken. Er zijn nog plaatsen vrij

HELE SEIZOEN € 30,-

BRIDGE
Tijdstip:
Start:

vanaf 19.30 uur
14 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 15 januari 2017 wordt er een Snertdrive
georganiseerd..
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4 LESSEN € 25,exclusief materiaal

LIKEUR MAKEN

Tijdstip:
Start:

20.00 uur - 22.00 uur
2 november 2017

Wie lust er niet een lekker likeurtje? Tijdens deze cursus leert
u belangrijkste dingen om zelf een likeurtje naar je eigen
smaak te maken. Bij de cursus zijn inbegrepen een
cursusboek, opdrachten om zelf een likeurtje te manen en
deze tijdens de lessen samen met de andere cursisten de
gemaakte likeurtjes te beoordelen. Ook krijgt u een aantal
likeurrecepten en tips om deze te vinden.
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VRIJDAG
24 LESSEN € 100,exclusief boeken

ITALIAANS 1
Tijdstip:
Start:

9.00 uur - 10.30 uur
13 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.
We gaan werken met de methode ‘Allegro nuovo 1’, de kosten
zijn ca. € 52,- (tekstboek, werkboek, mp3 luistermateriaal)
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. Ci vediamo alla prima lezione?
Zien we elkaar op de eerste les?
24 LESSEN € 100.exclusief boeken

ITALIAANS 2
Tijdstip:
Start:

10.30 uur - 12.00 uur
13 oktober

In het tweede jaar van de basiscursus Italiaans worden
woordenschat, grammatica en spreek- en luistervaardigheid
verder opgebouwd met behulp van de methode Allegro 1
(vanaf hoofdstuk 7). Natuurlijk wordt ook aandacht besteed
aan cultuur en actualiteit.
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.
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“MEESTERWERKEN UIT DE KUNST” 10 LESSEN € 70 ,“Tien meesterwerken en hun makers nader bekeken.”
Tijdstip:
Start:

13.15 uur – 15.15 uur
3 november

exclusief materiaal

Deze cursus Kunstgeschiedenis in 10 lessen
start dit najaar met een derde serie met 10 nieuwe
kunstwerken. Opnieuw staat per bijeenkomst één meesterwerk
centraal en wordt er uitgebreid aandacht besteed aan wat dit
werk zo bijzonder maakt. Er wordt gekeken naar techniek,
achtergrond, waardering en geschiedenis van het kunstwerk.
Ook is er aandacht voor de kunstenaar van het werk.
De meesterwerken die behandeld worden zijn:
Rafael
Frans Hals
Jean-Honoré Fragonard
Eugène Delacoix
Edouard Manet
Pablo Picasso
Henri Matisse
René Magritte
Jackson Pollock
Andy Warhol

- De school van Athene
- Huwelijksportret van Isaac Massa
En Beatrix van der Laan
- De schommel
- De vrijheid leidt het volk
- Le déjeuner sur l’herbe
- Les demoiselles d’Avignon
- Harmonie in rood
- La traison des images
- One: Number 31
- Marilyn
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24 LESSEN € 110.exclusief boeken

ITALIAANS 8
Tijdstip:
Start:

13.30 uur - 15.00 uur
13 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.
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PER KEER € 2,50

KEEZ-AVOND
Tijdstip:
Start:

19.45 uur
15 september (3e vrijdag van de maand)

Keezen is een oud spel waarvan over de herkomst weinig
bekend is. Het spel is gebaseerd op het Indiase spel Panchiti,
waar ook het alom bekende "Mens erger je niet" van is
afgeleid.
In tegenstelling tot "Mens erger je niet" wordt dit spel niet met
een dobbelsteen gespeeld, maar met speelkaarten.
Met enkele andere spelregels wordt dit spel tot een uiterst
vermakelijk geheel, waarin strategie een belangrijk onderdeel
wordt.
Op dit moment is keezen heel populair en ook in ons buurthuis
zijn de avonden een geweldig succes.
Op deze ongedwongen avonden, waar de gezelligheid voorop
staat, is iedereen van harte welkom.
Voor de kosten hoeft niemand het te laten, want het
inschrijfgeld is maar € 2,50 p.p.
Daarvan kunnen wij leuke prijzen kopen en krijgt u gedurende
de avond nog een lekker hapje.

De zaal is open vanaf 19.15 uur.
We starten uiterlijk om 19.45 uur.
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ZATERDAG
24 LESSEN € 110.exclusief boeken

ITALIAANS 3
Tijdstip:
Start:

9.30 uur – 11.00 uur
14 oktober

In dit derde jaar herhalen we de onderwerpen uit Con Piacere
1, de methode die we in het eerste en tweede jaar hebben
doorgewerkt. Via eigen materiaal gaan we oefenen met
spreek- en luistervaardigheid. We lezen teksten, breiden de
woordenschat uit en bespreken nog een keer de grammatica.
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.
Er wordt gewerkt met eigen materiaal en de kosten voor de
fotokopieën zijn € 7,50.

FAMILIEBINGO
Tijdstip:
Start:

PER BINGO KAART € 0,50

20.00 uur, 1x per maand
16 september (3e zaterdagavond)

Deze begint om 20.00 uur, de zaal gaat om 19.30 uur open.
Er worden vier ronden gespeeld. Een vol boekje (= 6 kaarten)
kost € 2,50 Vier ronden voor €10,-.
Het is altijd heel gezellig en er zijn leuke prijzen te winnen.
Aan het einde van iedere avond is er een loterij.
De kinderen spelen gratis mee.
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€ 15,- PER PERSOON

BIERPROEVERIJ
Tijdstip:
Datum:

15.00 uur – 17.00 uur
14 oktober

Bent u een biergenieter of geïnteresseerd in het ontstaan en
het proeven van bier? Dan is deze workshop uitermate
geschikt voor u.
In 2 uur vertelt Jan, van Brouwerij “De Natte Cel”, enthousiast
en met verve over dit drankje.
Al 20 jaar brouwt Jan zijn bieren, waarvan Skeetje wel het
meest bekend is. Andere bieren zijn: Gladjanus, Zware
Jongen, Veelpleger, Cipiertje, Blonde Ann, Kruimeldief, Vrije
Voeren, India Pale Ale, Westfries Winterbier en Whisky Honey
Beer. Welke van deze bieren geproefd gaan worden, blijft een
verrassing.
Na afloop krijgt u als herinnering (en vanwege de goede
smaak) vanuit de proeverij het lekkerste biertje mee naar huis
in een 75 cl fles.
Deze bierproeverij is in de eerste plaats genieten van smaak
en gezelligheid. De proeverij is nadrukkelijk ook geschikt voor
vrouwen en wijnliefhebbers: voor iedereen die verschillende
smaken kan waarderen en van lekker eten en drinken houdt.
Wel moeten de deelnemers ouder dan 18 jaar zijn.
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Praktijk voor gezelschapsdieren
Berckheidelaan 8
1701 VG Heerhugowaard
Tel: 072-5744959
E-mail:
dierenkliniek@ossehoofd.nl
Website: www.ossehoofd.nl

Uw huisdier, onze zorg

Bent u in het bezit van videobanden dan kan ik deze
voor u op een dvd zetten.
Kosten zijn € 5,- ongeacht de duur van de videoband.
Heeft u dia’s ook deze kan ik voor u overzetten
op een usb stick.
Kosten zijn € 10,- per 250 dia’s.

=
Wacht op uw reactie,
Dhr. S. Morsch
06 40 36 43 03

=

45

ZONDAG
ZONDAGMIDDAGBINGO
Tijdstip:
Start:

1 BINGOPLANKJE VOOR € 5,-

14.00 uur, 1x per maand
1 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.
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VRIJWILLIGERSBANK

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 vrijwilligerscoördinator.
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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
Kinderdisco
kinderdisco@buurthuisdeezel.nl
Klaverjassen
klaverjas@buurthuisdeezel.nl
Keezen
keezen@buurthuisdeezel.nl
Volwassenbingo
volwassenbingo@buurthuisdeezel.nl
Vrijbridge50plus
vrijbridge50plus@buurthuisdeezel.nl
vrijwilligersbank
vrijwilligersbank@buurthuisdeezel.nl
Webmaster
webmaster@buurthuisdeezel.nl
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