
Aan de lezers van dit activiteitenprogramma. 
 
We zijn blij dat we u ons nieuwe activiteitenprogramma voor het komende 
kwartaal weer kunnen aanbieden. We hebben  weer een aantal extra activi-
teiten op het programma. We beginnen 27 november met een gezellige 
Wintermarkt. Iedereen is op deze dag tussen 14.00 uur en 20.00  uur van 
harte welkom. De uitnodiging voor de Wintermarkt zit  bij deze agenda. 
Op 12 december gaan we Kerststukjes maken. Een activiteit die even weg-
geweest is, maar die we samen met Willemijn van Mensenwerk Hogeland 
weer gaan organiseren. 
De komende wintermaanden staat Jeu de Boules niet op de agenda.  Dat 
wil niet zeggen dat er helemaal niet gespeeld wordt. Een mooie winter-
woensdagmiddag? Neem contact op met de fam. van der Berg. 
Ook dit jaar wordt er op woensdag 25 december 1e kerstdag een kerstdiner 
georganiseerd voor alleenstaanden uit Roodeschool en omstreken. “Veur 
Mekoar” het Dorpshuis en de kerken uit Roodeschool verlenen hun mede-
werking. Bent u alleenstaand, dan bent u meer dan welkom op 1e kerstdag 
voor een feestelijk diner in het dorpshuis van Roodeschool, aanvang 16.00 
uur. Meer informatie en aanmelden: Mirjam Uil (mirjamuil@hotmail.com)  
tel. 06 83 32 52 56.  Kent u mensen uit uw omgeving, die met kerst alleen 
zijn en die het fijn vinden om samen met anderen te gaan dineren? Nodig 
ze uit en geef het door. Wilt u mee helpen met het bereiden van een vlees-
gerecht, soep of ander heerlijk gerecht voor dit kerstdiner, ook dit kunt u 
doorgeven aan Mirjam. 
Dinsdag 7 januari proosten we op het nieuwe jaar  en 9 januari hebben we 
een sjoelmiddag nieuwe stijl. U kunt hier dan ook naar toe voor een gezellig 
praatje onder het genot van een kopje koffie of thee. Er is gelegenheid om 
creatief bezig te zijn, maar u mag ook met uw eigen hobby bezig zijn. Er 
worden meerdere spelletjes neergelegd  zoals rummikub of kaarten. Uiter-
aard wordt er ook gesjoeld. We zoeken nog een paar mensen die mee wil-
len helpen de zaal klaar te zetten!  Graag een telefoontje naar 0595 415507.  
28 januari komt de  notaris langs om te vertellen over Testament en Levens-
testament: Wat is het verschil. 
Dinsdag  18 februari  hebben we het over het nieuwe donorregister ’Wat 
betekent dat voor mij?’  
De inloopspreekuren  van de verschillende organisaties gaan ook weer ge-
woon door, evenals  het vragenuurtje  voor uw tablet/ipad/laptop  op bijna 
elke dinsdag.   
Wij verheugen ons erop u te mogen verwelkomen en wensen u alvast heer-

lijke feestdagen! Meer weten over alles?  Kom langs of bel ons.  
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