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START SEIZOEN 2017-2018

BEWAARNUMMER

Begin september start ons nieuwe seizoen weer. We hebben (twee)wekelijkse activiteiten en jaarlijkse feestmiddagen
en -avonden. Ben je benieuwd naar een activiteit? Kom gerust een keer gratis kijken!
Heb je vragen? Mail ons: fghdehoop@hotmail.com of bel: 0314-846019 (secretariaat)/06-24557412 (Kinderclub)
Laatste nieuws en wijzigingen te vinden op www.fghdehoop.nl of www.facebook.com/FGHDeHoop of Blik Op Zuid
Toneelclub (wekelijks)

Elke maandagavond is er
een gezellige kaartavond
met jokeren en
klaverjassen. De strijd blijft
spannend, doe je ook
mee?

Elke dinsdagavond
komen we bij elkaar om
ons nieuwe, hilarische
toneeelstuk te oefenen.
We zoeken nog
enthousiaste
toneelspelers en
toneelbouwers. Laat jij je
talenten zien?

Start: maandag 04-09
Tijd: 19.30
Info: Wedstrijddata komen
nog op de site.

Soos 55+ (wekelijks)

Mannenavond
(wekelijks)

Kaartclub (wekelijks)

Start: dinsdag 05-09
Tijd: 19.30
Opvoering: in 2018
(data volgen nog)

Woensdagavond is
mannenavond! Een
gezonde, gezellige strijd
met dart en tafeltennis.
Kom jij ons versterken?

Start: woensdag 06-09
Tijd: 20.00

Elke donderdagmiddag is
er gezelligheid en tijd om
te kaarten voor iedereen
boven de 55 jaar. We
sluiten het seizoen af met
een kleine bingo. Kom je
ook?
Start: donderdag 07-09
Tijd: 14.00

Damesavond (tweewekelijks)

Fotoclub (tweewekelijks)

Kinderclub (maandelijks)

De vrijdagavond is voor de dames.
Om de week gaan we darten, met
een gezellig hapje en drankje erbij.
We gaan voor een sportieve,
gezellige strijd. Kom je ook een
keer een pijltje gooien?

Op donderdagavond gaan we als
fotografen onderling oefenen en
van elkaar leren. We vergelijken
fotomateriaal en geven elkaar tips.
Kom jij ook om jezelf en anderen
verder te helpen met fotograferen?

Tweede woensdagmiddag is voor
de kinderen! We maken een
knutselwerkje, gaan naar buiten als
het kan en doen nog veel meer
leuke dingen voor kinderen tussen
de 0 en 12 jaar. Zie onze flyer!

Data: Vrijdag 15-09 / 29-09 / 13-10
/ 27-10 / 10-11 / 24-11 / 08-12 / 2212 / 05-01 / 19-01 / 02-02 / 16-02 /
02-03 / 16-03 / 30-03 / 13-04 / 2703 / 11-05 / 25-05
Tijd: 20.00

Start: Donderdag, data volgen
binnenkort op de website
Tijd: 20.00

Start: Wo 13-09 / wo 11-10 / za 1111 (Sint-Maarten) / wo 29-11
(Sinterklaas) / wo 10-01 / wo 14-02
/ 14-03 / 16-05 / 13-06
(Buitenspeeldag)
Tijd: 15.00-16.30

Bijzondere dagen (zie achterkant voor Feestdagen en Lidmaatschap)
Koppel- / Portefeuillekaarten

SpelD

Bijna elke maand zijn er speciale
avonden voor het koppelkaarten
en portefeuillekaarten. Kom je
ook?

Bordspellenvereniging SpelD
organiseert dit seizoen 22 spelmiddagen op zondag.

Data: 22-09 / 20-10 / 17-11/ 1201 / 23-2 / 23-03 / 20-04 / 18-05
Info: tijden volgen op de website

Data 2017: 09-09 / 24-09 / 08-10 / 22-10
/ 5-11 / 19-11 / 03-12 / 17-12
Tijd: 13.00-17.00
Prijs: abonnement bij SpelD of per keer

Zeskamp
Welk team wint dit jaar? Stel je team
vast samen en geef je op. Alleen bij
voldoende teams kan dit gezellige
evenement doorgaan.
Datum: 2 juni 2018
Info: op de site en Facebook.
Vragen via fghdehoop@hotmail.com
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Feestdagen en jaarlijkse activiteiten
Forelvissen

Herfstbingo

Karaokeavonden

Dartavonden

Een uitje voor de echte
visliefhebber. We vissen bij
een forelvisvijver in de
buurt. Wie vangt het
meest?

Een avond vol
gezelligheid, verrassingen
en fanatisme rondom de
bingoballetjes.

Met een grote verzameling
hits die je aan kunt vragen,
kun je nu alvast beginnen
met oefenen. Of je nu
alleen komt om te luisteren
of met je vrienden/
vriendinnen het podium op
te gaan, gezellig is het
zeker.

Tijdens het seizoen
organiseren we ook een
algemene dartavond en
een feestdartavond. Een
avond om kennis te maken
en een afsluitingsfeest voor
de fanatieke darters

Datum: 24 september
2017
Tijd: 07.00-12.00
Kosten: € 12,- voor leden,
niet-leden € 14,50.
Info: op Facebook

Datum: 21 oktober 2017
Tijd: 19.30-23.00
Informatie: Op Facebook
en de website

Data: 04-11 en 03-03
Tijd: 20.00-23.00
Informatie: Op Facebook
en de website

Nieuwjaar & Carnaval

Kerststukje & Kerstmiddag
Met kerst hebben we de volgende activiteiten:
Een mooi kerststuk maken onder begeleiding en een
kerstmiddag met spelletjes en gezelligheid voor jong en
oud
Kerststuk: 15-12
Tijd: 19.30-22.00
Prijs: € 7,50 voor leden,
Niet leden € 10,00

Kerstmiddag: 16-12
Tijd: 15.00-16.30
Informatie: Op
Facebook en de website

Het nieuwe jaar luiden we in met een feestelijk bal met
gezellige muziek. Met Carnaval gaan we los met onze
eigen prins en mooi uitgedoste groepen.
Nieuwjaar: 06-01
Tijd: 19.30-00.00
Informatie:
Op Facebook en de
website

Paasbingo & Paasbrunch

Paasbrunch: 25-03
Tijd: 12.00-14.00
Informatie:
Op Facebook en de
website

Carnaval: 09-02
Tijd: 20.00-00.00
Informatie:
Op Facebook en de
website

Koningsdag & Hemelvaart

Rond Pasen houden we een Paasbingo met mooie
prijzen en een gezellige Paasbrunch op zondagochtend
met lekkernijen en veel gezelligheid.
Paasbingo: 24-03
Tijd: 19.30-23.00
Informatie:
Op Facebook en de
website

Data: 18-11 en 20-05
Tijd: 19.00-23.00
Informatie: Op Facebook
en de website

Met Koningsdag doen we leuke familiespellen in het park
en het clubhuis is open voor een drankje. Met
Hemelvaart maken we een mooie, langere fietstocht door
de omgeving voor jong & oud.
Koningsdag: 27-04
Tijd: Middag
Informatie: alleen bij
voldoende interesse

Hemelvaart: 10-05
Tijd: 09.00-12.00
Informatie:
Op Facebook en website

Lidmaatschap
Gezin
Als wijkvereniging willen we er zijn voor het hele gezin. Daarom is het lidmaatschap 1 vast bedrag voor het hele gezin en
kan iedereen daarvoor zijn eigen activiteiten kiezen. Het lidmaatschap loopt van januari t/m december. Voor 2017 is de
contributie € 35 euro, voor 2018 is dat € 36 euro. Ben je nog geen lid? Kom dan gerust een keer gratis kijken.
Meedoenregeling
Komt u in aanmerking voor de Meedoenregeling? Dan kunt u uw lidmaatschap via de Gemeente aanvragen. U levert dan
de punten in die vermeld staan op de website. U kunt ons vinden onder de zoektermen: De Hoop,
Ontspanningsvereniging en speeltuin.
Laatste nieuws
Volg je ons al op Facebook? Daar vind je foto’s van de activiteiten en kun je de laatste wijzigingen vinden.

