Nieuwsbrief
Kermismatinee speciaal voor senioren
Op dinsdag 10 september
krijgt de Leeuwense
kermis een geweldige
climax. Al vroeg in de
middag wordt gestart met
een speciale Seniorenmatinee. Na het succes
van vorig jaar belooft het dit jaar nog grootser te worden. De
muzikale omlijsting zal worden verzorgd door de Leeuwense
formatie The Melody Players, de muziekformatie die eigenlijk
geen introductie meer behoeft. Deze zes allround muzikanten
vormen immers het begeleidingsorkest van het koor Trug in de
tèd. Zij zullen een selectie ten gehore brengen uit hun uitgebreide
repertoire dat uitstekend zal aansluiten bij de dansbehoefte van
alle aanwezigen.
In de loop van de middag staat een bijzonder optreden gepland.
De accordeonvirtuoos Jamiro zal op fantastische wijze zijn
muzikale kunsten vertonen. Op zevenjarige leeftijd verraste de
jongen heel Nederland met een geweldig optreden tijdens het
populaire talentenprogramma Holland’s Got Talent. Inmiddels is
zijn ster rijzende en zal de inmiddels 11-jarige verbazing wekken
als zijn vingers vliegensvlug over de Hohner-accordeon zullen
razen. De talentvolle accordeonist heeft onlangs de aanmoedigingsprijs gewonnen op het Nationaal Accordeon Concours.

WIL JE EEN GEZELLIGE DANSMIDDAG? KOM
DAN NAAR DE KERMISTENT OP HET PLEIN!!

Geopend vanaf 12 uur. Om 14 uur start het
programma met The Melody Players en dat
zal doorgaan tot 18 uur. De toegang is gratis.

Op dit moment zijn er 6 leden die zich
hebben opgegeven voor het bridgen.
Dat zijn er eigenlijk te weinig. Om een
goed begin te kunnen maken hebben we
minstens 10 deelnemers nodig.
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Daarom deze dringende oproep:
Geef u deze maand nog op via
keesdehaas@kpnmail.nl zodat we
in oktober kunnen starten met de
eerste bijeenkomsten.
We hebben tot nu toe 12 aanmeldingen voor de reanimatiecursus. Deze
cursus vindt plaats op 15 oktober.
Datum, tijd en kosten worden via de
mail aan de betrokkenen doorgegeven.
Nieuwe aanmeldingen kan nog
maar meer als 15 deelnemers is
niet mogelijk.

Interesse????? Reageer snel!!!!!!
via keesdehaas@kpnmail.nl
Buurtgezinnen.nl is in West Maas en Waal op zoek naar opa’s en
oma’s die het leuk vinden om een gezin te ondersteunen door iets
te ondernemen met een kind. Een middagje spelen, logeren,
helpen met huiswerk, naar de bibliotheek, samen koken, enz..
Buurtgezinnen.nl organiseert ondersteuning voor gezinnen die
overbelast zijn (vraaggezinnen), door deze te koppelen aan
gezinnen in de buurt die ondersteuning
willen geven (steungezinnen).
Dit kunnen ook opa’s en oma’s zijn.
Kijk op www.buurtgezinnen.nl of
maak een vrijblijvende afspraak met
Selma van Zeeland: selma@buurtgezinnen.nl of 06-46591683

Wanneer gaan we weer van start?
Iedere werkdag vanaf 16 sept
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Iedere woensdag 4 sept

Biljarten
Boetseren
Bewegen
Bingo
Bowling
Dansles
Dansen/Knipoog
Dammen
Fietsen
Handwerken
Inloopochtend
Internetcafé
Jeu de boules
Kalligraferen
Kaarten
Koersbal
Kantklossen
Open eettafel
Sjoelen
Schilderen

Iedere woensdag vanaf 3 sept
Iedere 1ste maandag vanaf okt
Iedere 2e woensdag vanaf sept
Nog niet bekend
Nog niet bekend
Iedere woensdagochtend en middag
Iedere woensdag t/m okt om13.30 u
Iedere dinsdag vanaf 3 sept
Iedere woensdag vanaf 4 sept
Iedere donderdag vanaf 5 sept
Iedere dinsdag, woensdag donderdag
Vanaf sept: iedere maandag
Iedere vrijdag vanaf 13 sept
Iedere donderdag vanaf 5 sept
Vanaf sept iedere maandag
Iedere 2e woensdag van de maand
Iedere maandag vanaf 16 sept
Iedere dinsdag van 3 sept t/m 26 nov

Vrijwilligersdag: Op 1 oktober gaan we
met onze vrijwilligers op stap. Alle vrijwilligers
krijgen een persoonlijke uitnodiging. Het wordt
dit keer een dagje weg met de bus, dus vergeet
niet te reageren als de uitnodiging op de deurmat valt.

OPEN EETTAFEL

Iedere 2de woensdag van
de maand van 11.45 uur tot 13.00 uur.

Dus weer op 11 sept!!!
Opgeven via: willie.zondervan@gmail.com

INTERNETCAFÉ INTERNETCAFÉ
Vanaf 5 sept

iedere donderdagmiddag
spreekuur
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Voor € 2,- krijgt u koffie/thee en advies!
U kunt terecht met al uw vragen op het gebied van
internet, e-mailen, smartphone, tablet, whatsappen, etc.

U dient zich te melden tussen
13.30 uur en 14.00 uur in Ons Huukske.

Burendagkwis
Zaterdag 28 sept van 14.00 tot 17.00 uur
Teams van 3 personen gezocht om deel te nemen
en het succes van vorig jaar te overtreffen.
Opgeven via keesdehaas@kpnmail.nl

Woensdag inloopochtend voor iedereen.

Vanaf 4 sept
is er weer iedere
woensdagochtend inloop.
Vanaf 10.00 uur tot 12.00 uur
Een praatje, een beetje gezelligheid, eventueel een
spelletje doen; biljarten, kaarten, dammen, etc..

Deelname is gratis en wordt gesponsord
door dhr. Van Beem, door leden van
onze seniorenvereniging en door
Supermarkt Jumbo Beneden-Leeuwen

