NIEUWSBRIEF 1
maart – april –mei 2015

Dit is een overzicht van de activiteiten die
Stadshart BIG
samen met Wijkplatform Stadshart organiseert in wijkcentrum ’t Open Hof.
Mist u iets of wilt u zelf iets organiseren voor de wijk dan kunt u contact
opnemen met Paulien Spierings 06 47 61 41 76
stadshartbig@hotmail.com

Vrijdag 20 maart 18.30-20.30 uur is er een kinderdisco o.l.v. DJ Stefan
voor kinderen van 5 t/m 10 jaar.
Kosten € 3,50 p.p. inclusief limonade.
Kaartjes te koop aan de balie van ’t Open Hof van 9 maart tot en met 19 maart.
Op de avond zelf een kaartje kopen?
Dat kost € 4,00.
Op vrijdag 3 april is er een gezellige dansavond
vanaf 20.00 uur.
Kosten € 5,00 p.p. lekker een quickstep, wals of chachacha dansen.
Samen eten is gezellig!
Op dinsdag 7 april is er een eetclub.
U bent vanaf 17.30 uur welkom. Om 18.00 uur gaan we aan tafel.
Kosten: € 8,50 per keer, incl. 1 kopje koffie of thee.
Overige drankjes zijn voor eigen rekening.
Opgeven t/m vrijdag 3 april bij Paulien 06 47 61 41 76 of bij het
Open Hof 020 641 68 44

Maandag 13 april is er van
10.00 tot 11.30 uur een koffieochtend.
Kosten € 2,00.
Gezellig onder het genot van een kopje koffie
kunt u buurtgenoten ontmoeten en een praatje maken.

Op vrijdagavond 17 april is er een wijkvergadering van het wijkplatform
Stadshart.
Inloop vanaf 19.30 uur en de vergadering begint om 20.00 uur met als thema
“Bewoners voor Bewoners”

Op zondag 19 april is er een filmmiddag in ’t Open Hof.
We gaan terug in de tijd met de romantische film “de Doornvogels”.
Kosten € 4,00 p.p. inclusief koffie of thee en een verrassing.

Maandag 20 april is er van
11.30 tot 13.30 uur een buurtlunch.
Kosten zijn € 4,50 incl. een kopje koffie of thee.
Voor vrijdag 17 april opgeven bij Paulien 06 47 61 41 76.

Op zaterdag 2 mei is er een tweedehandsbeurs van 11.00 tot 14.30 uur.
U kunt dan alle spullen die overgebleven zijn van de Koningsdag verkopen
in ‘t Open Hof.
Kosten voor een tafel van 160 x 80 cm is € 7,50
inschrijven vanaf 16 maart via
Paulien Spierings 06 47 61 41 76 of 020 641 68 44

Op donderdag 7 mei is er een filmmiddag (Jungle Book)
voor kinderen van 4 t/m 8 jaar.
Kosten € 3,50 p.p. inclusief limonade.
Kaartjes te koop aan de balie van ’t Open Hof van 28 april tot en met 1 mei.
Op de middag zelf een kaartje kopen?
Dat kost € 4,00.

Op elke vrijdag is er Peuterdans.
Dit is een bewegingsles voor kinderen tussen
de 2 en 4 jaar.
Met een professionele docente wordt er gedanst op populaire kindermuziek.
Van 13.00 tot 13.45 uur en 13.45 tot 14.30 uur
Daarna is er ballet voor de oudere kinderen: 2 lessen van 14.30 tot 15.15 uur
en 15.15 tot 16.00 uur.
Komt u een keer kijken, het is erg leuk.

Iedere woensdag is er klaverjassen van 13.00 tot 16.00 uur.
Kosten: € 1,50 per keer.
Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom!
U kunt zich aanmelden bij Paulien Spierings 06-47614176 of
psondaar@ziggo.nl

Wij hebben een biljart in het Open Hof.
Dit is ons geschonken door Stadshart BIG en Stadsdorp Elsrijk.
Heeft u zin om een balletje te komen stoten?
U van harte welkom elke dag van 9.00 tot 15.00 uur. Kosten € 1,50 per keer.
Op maandag is er reeds een “clubje” van 9.30-13.00 uur!

Elke maandagmorgen van 11.00 tot 12.00 uur
houdt onze wijkcoach Helma Keesom een
spreekuur. Aan haar kunt u alles vragen, helpen met formulieren in te vullen.
Maar ook als u een probleem heeft met de buren of een andere vraag.
Zij gaat met u kijken met wie of waar u mee verder kunt. Kunt u niet dan kunt u
haar altijd bellen om een andere afspraak te maken.
Haar telnr: is 06 86 85 55 42
h.keesom@aanz-amstelveen.nl

