Nieuwsbrief Januari t/m Maart
In deze folder vindt u alle activiteiten die wij de komende 3 maanden organiseren.

vestiging Zuid
Wie zijn wij?
Wij zijn een gezellig buurThuis waar iedereen, van jong tot oud, welkom is.
We organiseren wekelijks en maandelijks leuke activiteiten. En we staan
altijd open voor nieuwe ideeën. In deze folder kunt u zien wat we de
komende tijd gaan doen. Komt u ook een keer binnenlopen?
Wil je op de hoogte worden gehouden van onze activiteiten volg ons dan
op facebook of neem contact op met Arjanne.

De Sleutel Zuid
desleutelzuid@gmail.com
06-28988780
U vind ons in de buurthub op de Eksterweg 71
(oude finse school, middelste deur).

Bingo
Elke maand organiseren we een gezellige bingo. Deze is in de Hofstad
kerk. We starten om 14.00uur, de deur is open om 13.30uur.
Een kleine kaart kost €2,50 en een grote kaart kost €5,00.
Een kaartje voor de extra cadeaubonnen ronde kost €2,50
Data staan in de agenda.
Wil je zeker zijn van een plek meld je dan aan bij Arjanne.
Voor alle activiteiten geldt dat de op dat moment geldende coronamaatregelen opgevolgd moeten worden.

Workshop
Memoblok pimpen
In januari gaan we een een memoblok pimpen. Eerst
geven we het een mooi kleurtje en daarna versieren
we het met daimond painting steentjes.
Kosten €5,00

Cactussen
In februari gaan we cactussen maken van stenen.
We verven de stenen, zetten ze in een leuk potje
en als finishing touch maken we er ook een mooi
vilten bloemetje op.
kosten €5,00

'Houten' Kaart
In maart gaan we een leuke kaart maken
met houten stokjes en een 3d knipvel.
Kosten €5,00

Naailessen
'Donderdagochtend naailes
We werken elke keer aan een ander project. Wil je weten wat we doen hou dan
onze facebookpagina in de gaten of neem contact op met Arjanne.

'Vrijdagmiddag naaiatelier
Dit is een moment waar je ondersteuning kunt krijgen bij je eigen projecten.
Je kunt hierbij denken aan het herstellen van kleding en het afmaken van
naaiklusjes die zijn blijven liggen.
Wil je meedoen met een workshop of de naailessen of heb je
een vraag mail dan naar Arjanne via: desleutelzuid@gmail.com

De Sleutel Zuid

Kinderclub
Ben jij tussen de 6 jaar en 12 jaar en speel je graag met andere kinderen?
Kom dan gezellig iedere maandag naar De Sleutel
van 15:00 tot 17:00 (niet in de schoolvakanties).
Elke maand is er een nieuw thema waar we samen mee aan de slag gaan.
We praten erover, maken iets leuks, spelen een spelletje enz.
Kom ook eens kijken en neem een vriendje of vriendinnetje mee.
Vooraf aanmelden hoeft niet.
Voor meer informatie app of bel naar Angelique: 06-38001006
De kosten zijn 0,50 cent per keer.

Groei,
In januari is het thema groei.
We gaan een meetlat maken en gaan
aan het eind van de maand kijken hoe
jij bent gegroeid bent.

Goud,
In februari is het thema goud.
Welke dingen ken jij die van goud
zijn? Kom ook met ons
ontdekken wat allemaal van
goud is.

Groen,
In maart is het thema groen.
we gaan plantjes zaaien,
verzorgen, we gaan van afval
een kunstwerk maken en nog
veel meer.

Agenda
Maandag

Kinderclub: elke maandag
(niet in de schoolvakanties) €0.50 *

Dinsdag

Workshop van 10.00-12.00 uur
Op: 11 januari, 8 februari, 8 maart *

Koffieleut: elke week van 10.00-11.30 uur €0.50

Woensdag

Tienerkoken (voor meiden): de even weken van
16.00-18.30 uur (niet in de schoolvakanties) €1.00
Workshop: van 20.00-22.00 uur
Op: 26 januari, 23 februari, 23 maart*

Donderdag

Naailes: van 10.00-12.00 uur €1,00 *

Vrijdag

Naai atelier: 1 keer in de maand op vrijdagmiddag
op 14 januari, 11 februari en 11 maart €0,50*

Zondag

Bingo: 1 keer in de maand start om 14.00
Op: 16 januari, 20 februari, 20 maart *

*Meer informatie elders in deze flyer

