Mûnein, september 2018
Dorpshuis ‘de Mounestien’ seizoen 2018 - 2019
Beste dorpsgenoten van Mûnein en Readtsjerk, het Dorpshuis organiseert komend seizoen de volgende activiteiten. Noteer alvast de data in je agenda!
Let op: de eerste activiteiten voor de JEUGD staan er ook tussen, voor 2019 worden de activiteiten via school en de Dorpskrant verspreid.
Graag tot ziens in de “Mounestien” Het Bestuur
Datum
2018 Donderdag 20
september, 18 oktober, 22
november en
20 december in Kerstsfeer
2019 Donderdag 17 januari,
21 februari en 21 maart
10.00 uur – 11.30 uur

Activiteit
Gezellige inloopochtend
om onder het genot van
een kopje koffie of thee als
dorpsgenoten even bij te
kletsen over van alles en
nog wat. Kom gerust
langs!

Doelgroep
Alle leeftijden

Opgave en informatie bij
Voor meer informatie kun je terecht
bij Ada Inia 058-2562039
Opgave niet nodig, de deuren zijn
open vanaf 10.00 uur en de koffie
staat klaar.
Mocht vervoer een probleem zijn,
even bellen, we halen en brengen!

Kosten
Gratis of vrijwillige
bijdrage.

Dinsdag 9 oktober 2018
19.30 uur

Eendenkorf maken
demonstratie of als je wilt: zelf
aan de slag onder begeleiding
Lampion maken

Volwassenen

Voor meer informatie kun je bellen met
Eppie Rijpma 058-2562147

€ 5,00 inclusief koffie
of thee

Jeugd basisschool

Opgave bij Akke Damstra
06-42110224, voor 30 oktober

Kleuren Kuier
15, 25 km: 09.00 –10.00 u
5, 10 km: 10.00 –12.00 u
TEAKE van der Meer
s'middags en s'avonds!
Kerst thema

GEANNULEERD

Snert Kuier
15, 25 km: 09.00 -10.00 u
5, 10 km: 10.00 -12.00 u

Alle leeftijden
Voor de jeugd gratis
medaille

In verband met organisatorische
problemen gaat de Kleuren
kuier NIET door!!
Teake op afscheids-tournee
Opgave niet nodig, Komt allen
Opgave bij Akke Damstra
06-42110224, voor 13 december
Houd de aankondiging in de
dorpskrant en andere media in de
gaten voor meer informatie.
Deelname op eigen risico!

Woensdag 31 oktober 2018
14.00 – 16.00 uur (ongeveer)
Zaterdag 10 november 2018
GEANNULEERD
Vrijdag 16 november
15.00 uur en 19.45 uur
Vrijdag 14 december 2018
14.00 – 16.00 uur (ongeveer)
Zaterdag 9 februari 2019

van Hendrik Kooistra

GEANNULEERD
Volwassenen
Jeugd basisschool

We maken het met elkaar gezellig!
€ 1,50

€ 10,00
€ 1,50
Volwassenen € 6,00
inclusief een kop snert
Kinderen tot en met 12
jaar € 3,00

