Informatie

Oranjevereniging Ons Genoegen
en
De Ringkamp
2018/2019
* Bingo middag: 14 oktober
* Kerstwandeltocht: 23 december
Als start van een nieuw Ringkamp
seizoen willen we beginnen met een
Op zondagmiddag 14

Bingo middag

oktober van 14.30-17.30 uur.

Een gezellige middag voor jong en oud
en er zijn leuke prijzen te winnen.

Kerstwandeling:
Op zondag 23 december
wordt er in samenwerking
met Multiple Voice een
georganiseerd.

kerstwandeltocht

Tussen 11.30 uur tot 12.30 uur kan er gestart worden vanaf
de Ringkamp voor een korte wandeltocht (ongeveer 7,5 kilometer)
Multiple Voice zorgt voor sfeervolle kerstliederen in de Ringkamp.
Ook niet wandelaars zijn van harte welkom.
Bij de uitgang staat een bus waarin een vrije gift gedaan kan
worden, dit om de onkosten te dekken.

Overzicht vaste activiteiten
in De Ringkamp
Harmonicagroep
“Onder de Linde” --------- dinsdagavond
Harmonicagroep “Onder de Linde” oefent elke
dinsdagavond in de kleine zaal van de Ringkamp.
Het repertoire bestaat uit Egerlander muziek,
Oostenrijkse Volksmuziek maar ook oudhollandse
liedjes en polka’s.
We spelen op Harmonica dagen en overige
festiviteiten in de openlucht, maar ook voor
zorgcentra of kleine feestjes.
Contactpersoon van de groep: Gert Wikkerink Tel.nr: 451908.
---------------------------------------------------------------------------------------

Beter bewegen voor 50+ers

------------------------------------ woensdagmorgen
Elke woensdagochtend om 9.30 uur is er beweging voor 50+ers in de
Ringkamp. Dit onder begeleiding van: Winnie Piek.
Het is een enthousiaste gezellige club.
Er is nog ruimte voor meer mensen.
Ook voor heren!!! U bent van harte welkom!!!
Voor opgave of meer informatie: Willemien Assink Tel.nr: 565296.
---------------------------------------------------------------------------------------

Sjoelen

------------------------ woensdagavond

“De Schoevers” sjoelen op woensdagavond
van 20.00 tot ongeveer 22.30 uur
Er kan dan gesjoeld worden maar er kan
ook gewoon een praatje gemaakt worden
of een partijtje Rummikub gespeeld worden.
Voor meer informatie:
Leis Luiten: Tel.nr: 451292
Dinie te Paske: Tel.nr: 451491

Kaarten tweewekelijks

------------------ op de donderdagavond
Iedere twee weken wordt in De Ringkamp het spel “twintigen”gekaart.
De data voor het eerste deel van het kaart seizoen zijn
4 en 18 oktober, 1 , 15 en 29 november, 13 december
en bij voldoende belangstelling 27 december.
Voor meer informatie: Liny en Henny Jentink: Tel.nr: 471933.
---------------------------------------------------------------------------------------

Darten tweewekelijks op de donderdagavond
Op de donderdagavonden wordt er niet alleen gekaart maar ook gedart.
Een sportief en gezellig gebeuren. Jaarlijks wordt er ook een toernooi
georganiseerd. Ook zin om te darten, je bent van harte welkom.
Voor meer informatie: Gertjan luiten: gertjanluiten@hetnet.nl
----------------------------------------------------------------

Het Haartse Foto Collectief

---------------------- op de donderdagavond
Sinds begin 2012 heeft de Haart haar eigen fotoclub. Fotografen treffen
elkaar regelmatig om opdrachten te bespreken, om te leren van elkaar en
om te kijken naar nieuwe technieken.
Voor meer info: Jeanette Mertens: jeanette@lbva.nl
of Ronald Kobessen Tel.nr: 0652492461 kobessenkamink@upcmail.nl
---------------------------------------------------------------------

Line-dance ............vrijdagavond

De vrijdagavond is voor “De Ringkampse Line-dancers”.
Vanaf 20.00 uur worden de diverse dansen ingestudeerd
en gerepeteerd.
Voel je vrij om een keer mee te dansen om te kijken of dit wat voor je is.
Voor meer informatie: Lieny Ebbers Tel.nr: 473316
of Gerdi Ebbers Tel.nr: 472489
---------------------------------------------------------------------------------------

Toneel -------------------------- maandagavond
De maandagavond is de oefenavond van de toneelvereniging “de Haort”
In de zomer van 2019 is er weer een Openluchtspel. Of er dan ook nog
een voorjaarstoneel wordt opgevoerd is nu nog niet bekend.
Voor meer informatie: Ilse Wikkerink: Tel.nr: 565161 : (secretaris)

“De Hele Haart Bakt”

------------ woensdagavond en donderdagmiddag
“De Hele Haart Bakt” - bakt weer verdan!
Een nieuw bakseizoen staat weer voor de deur. Na een lange hete zomer
maken we het binnen weer gezellig! Wat is er dan lekkerder dan de geur van
zelfgebakken taart of koek. Vooral in de Ringkamp, dat kun je soms een week
later nog ruiken!
We hebben weer volop inspiraties opgedaan en kunnen bijna niet wachten tot
het weer oktober is en er weer gebakken wordt in de Ringkamp. De variatie in de
baksels is groot en telkens weer een verrassing voor ons allen!
Het is niet moeilijk, het is alleen maar leuk, gezellig en uitdagend.
Maar ook om te ontdekken dat je meer kunt dan je altijd hebt gedacht.
Waar we zelf altijd van genieten is, het plezier te zien dat iedereen er aan beleeft
om iets lekkers te maken voor thuis, of je bewaart het nog even in de diepvries.
Ook dit seizoen starten we weer met een avond en een middaggroep, tot
maximaal 16 personen. Op woensdagavond zal Gerda te Winkel ook zorg dragen
voor de organisatie van dit creatieve evenement.
De kosten voor deelname zijn € 15,= inclusief 2 consumpties (koffie/thee of fris)
De mogelijkheid is om 1 of 2 keer in de maand deel te nemen.
Mocht je mee willen bakken geef je dan op voor 1 oktober 2018
bij Riekie Heersink: tel 0543-474994 of via de mail: g.heersink@kpnplanet
Datums voor dit seizoen 2018/2019 zijn:
woensdagvond
19.30 uur
donderdagmiddag 13.30 uur
10 oktober
16 januari
11 oktober
17 januari
24 oktober
30 januari
25 oktober
31 januari
7 november
13 februari
8 november
14 februari
21 november
27 februari
22 november
28 februari
5 december
13 maart
6 december
14 maart
19 december
27 maart
20 december
28 maart
------------------------------------------------------------------------------------------------Hiermee hebben we u een overzicht gegeven van wat er zich
in en om De Ringkamp afspeelt. Wanneer u suggesties, vragen, opmerkingen
of kritiek heeft horen wij dat graag van u.

De Ringkamp

Huiskermatedijk 4
7121 KL Aalten
Tel.nr: 473683
deRingkamp1@outlook.com

Verder verwijzen wij u naar de site: www.haart-info.nl voor alle actuele zaken
van de Ringkamp, verslagen en andere Haartse gebeurtenissen.

