25 mei 2022

Zaterdag 28 mei hebben we een
rommelmarkt. Deze is van 10.00 tot 15.00
uur. Bij mooi weer in onze achtertuin en
anders verhuizen we alles naar binnen. Het
aanbod is divers en de moeite waard om te
komen struinen. Toegang is gratis.

Geachte lezer,
Het cursusseizoen loopt op z’n eind. We
blijven echter de gehele zomer open voor
inloop en er is een aangepast zomeraanbod.
Een beknopt overzicht staat in deze
nieuwsbrief maar kan ook opgehaald worden
bij de balie.
Oproep
Ter ondersteuning van ons huidige bestuur
zijn wij op zoek naar mensen die een deeltaak
op zich willen nemen. Hierbij kunt u denken
aan financiële en secretariële
werkzaamheden.
Denkt u over een talent te beschikken waar
wij mogelijk mee geholpen zijn? Schroom dan
niet om contact op te nemen. Dat mag via
telefoonnummer 0251-248648 of door een
keer vrijblijvend binnen te lopen. In een
persoonlijk gesprek bekijken we wat we voor
elkaar kunnen betekenen.
Alvast bedankt.

Reakt Koffie Plus
Iedere werkdag kan men tussen 9.30 en 15.30
uur met elkaar bijpraten en een gezamenlijke
activiteit oppakken. Om 12.00 uur wordt er
samen een eenvoudige lunch bereid. Het
gehele arrangement bedraagt maximaal
€5,50. Ervaar eens de gastvrijheid. Informatie
is verkrijgbaar via telefoonnummer:
06-12870995.

Foto expositie in gemeentehuis Beverwijk
Tien enthousiaste amateurfotografen hebben
met elkaar het wonen en leven in de IJmond
op de gevoelige plaat vastgelegd. In twee
maanden hebben zij met elkaar gesproken
over activiteiten, waarden en je hier thuis
voelen. Het geeft een spannend inkijkje in
ieders leven. Deze zoektocht heeft geleid tot
een mooie expositie. De foto’s zijn van 7 juni
tot en met 26 augustus te bezichtigen op
werkdagen tussen 9.00 en 16.00 uur in het
gemeentehuis van Beverwijk.
Dit project is een gezamenlijk initiatief van
Stichting Participatie Anderstaligen, Fotokring
Heemskerk en Ontmoetingscentrum De Stut
en is tot stand gekomen dankzij Ringfoto
Blom Heemskerk en projectsubsidie van de
gemeenten Beverwijk en Heemskerk.
De feestelijke opening is op 9 juni om 17.00
uur in aanwezigheid van de wethouder(s) van
cultuur en samenleving.
Taalcarrousel voor wijkbewoners
Tot en met 13 juli is er op woensdagochtend
een bijeenkomst voor anderstaligen en
Nederlandstaligen. Doel van de ochtend is om
met elkaar in contact te komen en het
oefenen van de Nederlandse taal. De
bijeenkomst is van 8.45 tot 10.15 uur.
Deelname bedraagt €1,00.

Ons zomeraanbod:

Zomer Kienen
Woensdag 29 juni en 27 juli is het van 13.30
tot 15.30 kienen. Deelname bedraagt € 7,50
voor drie ronden en het eerste kopje koffie is
gratis. Denkt u eraan dat u vooraf moet
aanmelden!

Tafeltennis
Ook in de zomer kan men iedere maandag van
9.30 tot 11.30 uur tafeltennis spelen.
Deelname bedraagt €1,20 en graag vooraf
aanmelden. Enige speelervaring is nodig.
Quiltbee
Iedere eerste en derde maandag bent u van
13.30 tot 15.30 uur van harte welkom bij de
quiltbee. Met lapjes gekleurde stof en wat
creativiteit maakt u een prachtig cadeau voor
uzelf of een ander. Tevens is er gelegenheid
om uw ideeën met anderen te delen. Wilt u
juist een ideetje opdoen? Dat kan natuurlijk
ook! Deelname bedraag €2,50 inclusief koffie
en thee.

Jeu de boules
Het hele jaar rond kan men in de tuin van De
Stut jeu de boules spelen. Dat is iedere
maandag en donderdag van 13.30 – 15.00 uur.
Na afloop wordt er met elkaar een kopje
koffie gedronken. Vooraf aanmelden is niet
nodig. Consumptie is voor eigen rekening.

Klaverjassen
Op woensdag is er van 13.00 tot 15.30 uur
klaverjassen. Deelname bedraagt €1,20 per
keer en graag vooraf aanmelden.

Keezbord
De eerste vrijdag van de maand ligt van 13.30
tot 15.30 uur het keezbordspel op tafel.
Deelname bedraagt €1,20 per keer en vooraf
aanmelden is gewenst.

Voor de boekenliefhebbers
De boekenplank in de hal staat vol (streek)
romans en andere interessante lectuur. U mag
boeken brengen of kom vrijblijvend struinen
en neem een boek kosteloos mee naar huis.
Graag tot ziens!
Met vriendelijke groet,
Het Stutteam

Volksdansinstuif
Voor de liefhebbers van werelddansen is er op
dinsdag 14 juni van 10.00 tot 11.30 uur een
volksdansinstuif onder leiding van Mariette
van Gelder. Deelname bedraagt €5,00 incl.
een kopje koffie of thee. Vooraf aanmelden is
gewenst.

