
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 kun je zien wat we de
komende tijd gaan doen. Kom je 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 (Arjanne)
 

Je vindt ons in de buurthub op de Eksterweg 71 
(oude finse school, middelste deur).

In deze folder vind je alle activiteiten die wij de komende 4 maanden organiseren.

Elke maand organiseren we een gezellige bingo. 
Deze is in de Hofstad kerk (Hofveld 52) en leuk voor alle leeftijden.

 We starten om 14.00 uur, de deur is open vanaf 13.30 uur. 
Een kleine kaart kost €2,50 en een grote kaart kost €5,00. 

Een kaartje voor de extra cadeaubonnen ronde kost €2,50. 
De data staan in de agenda. 

vestiging Zuid

Wie zijn wij?

 Bingo 

Nieuwsbrief september t/m december



Vanaf nu staat er aan de Spechtweg nr. 3 een mini bieb in de voortuin. 
Hier kan je boeken lenen en erbij zetten. Loop vooral eens langs en kijk of

er iets voor je bij zit. Zit er niet voor je tussen; kijk dan eens binnen daar zijn
nog veel meer boeken en daar vind je ook een leuke weggeefkast met

verschillende spullen.Tot snel!

In oktober gaan we onze
eigen creme maken. 

Kosten €5,00

In augustus/ september 
 gaan we twee verschillende
cadeaudoosjes maken
Kosten €5,00

In december gaan we een leuke
kerstdecoratie maken. 

Kosten €5,00

In november gaan we een
witte stompkaars decoreren.
Je mag hiervoor een eigen
ontwerp maken.
Kosten €5,00

Cadeaudoosjes

Creme maken

Kerstdecoratie maken

Kaars decoren

 Workshops 

Mini bieb en weggeefkast

Wil je meedoen,
geef je dan uiterlijk de

zondag vóór de
workshop op bijArjanne

De Sleutel Zuid

Vol = vol 



Kom elke week op dinsdagavond gezellig met je buurtgenoten 
een warme maaltijd eten! 

Voor het buurtbuffet zijn wij nog op zoek naar mensen die het leuk vinden
om het team te komen versterken.

Kok/ kokkin: bereiden van de maaltijd, recepten aandragen, afwassen
Gastvrouw/ gastheer; tafel dekken, mensen ontvangen, praatjes maken,

helpen met het uitserveren en de afwas.
 

Inloop vanaf 17:30uur
Start maaltijd om 18:00uur

Na de maaltijd is er nog tijd voor een lekker kopje koffie of thee
tot 20.00uur

Aanmelden uiterlijk op de zondag ervoor. 
Kosten €4,50 p.p. (inclusief koffie/thee) 
(op de avond zelf contant te betalen) 

Voor meer informatie of aanmelden neem contact op met Arjanne via 
desleutelzuid@gmail.com of 06-28988780

Vrijwilliger buurtbuffet

Buurtbuffet

Vrijwilliger bingo
Voor de bingo zijn wij nog op zoek naar vrijwilligers die willen helpen met

het klaarzetten en opruimen.
Maar die het ook gezellig vinden om bezoekers, voor wie het allemaal wat

te snel gaat, te helpen om de juiste getallen weg te strepen.
 

Voor meer informatie neem contact op met Arjanne via
desleutelzuid@gmail.com of 06-28988780



Workshop: van 10.00 - 12.00 uur €5,-
Op: 30 augustus, 11 oktober, 8 november en 
13 december *
Buurtbuffet: elke week van 17.30 - 20.00 uur €4,50 p.p.

Naailes: elke week van 10.00-12.00 uur €1,00
Inclusief koffie en thee en het gebruik van de
naaimachine.
 

Bingo: 1 keer in de maand start om 14.00 
Op: 23 oktober, 27 november en 11 december *

*Meer informatie elders in deze folder

Vrijdag

Zondag

Dinsdag

Maandag

Woensdag

Donderdag

Agenda
 

Koffieleut: elke week van 10.00-11.30 uur €0,50.
Meidenkoken: in de even weken van 16.00-19.00uur  €1,00
Start 19 oktober. Voor meer informatie of opgeven neem
contact op met Arjanne
Workshop: van 20.00-22.00 uur €5,- 
Op: 31 augustus, 19 oktober, 16 november en 
14 december * 

Geen activiteiten

Geen activiteiten


