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03-04-2016

OPEN PODIUM â¬� VOOR JONG EN OUD !

3 april in de Johanneskerk. Heel laagdrempelig.
We gaan er een paar gezellige uren van maken met elkaar.
We beginnen om 16.00 uur onze "kunsten te vertonen". Vanaf 15.30 uur

Speel je graag gitaar, piano of blokfluit?
Schrijf je mooie gedichten, of schilder je
liever je gedachten?
Kun je heerlijke hapjes maken, of een prachtige
toren van dominostenen?
Wil je je kikker, papegaai of konijn laten zien
en daar wat over vertellen?
Of ben je al jaren bezig met dat prachtige
borduurwerk, of die deken van patchwork?
We hebben een gemeenschap vol met talenten en
interesses.
Die willen we graag weer eens met elkaar delen.
Daarom organiseren we op zondagmiddag 3 april
a.s. een �Open Podium�,
in de Johanneskerk. Heel laagdrempelig.
We gaan er een paar gezellige uren van maken met
elkaar.
We beginnen om 16.00 uur onze �kunsten te vertonen�. Vanaf 15.30 uur staan de koffie en thee al klaar, mét wat lekkers
is de bedoeling.
Als afsluiting kunnen we (voor wie dat wil) samen eten, van de soep, salades, hartige taarten etc. die we zelf mee
gebracht hebben en met elkaar delen.
Rond acht uur ruimen we alles weer op.
Van harte welkom aan iedereen die erbij wil zijn, om �op het podium� te gaan, of gewoon om erbij te zijn!
Aanmelden van talenten en/of etenskunsten kan via Irene Pluim, irenepluim@home.nl , 046-4583183
Graag zo snel mogelijk, maar vóór de Pasen.
Naar aanleiding van de reacties maken we dan een programma.
Een hartelijke groet van Irene Pluim en Sjannie van de Steeg
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NOG EENS: BORDJE ERBIJ  IN WIJK ZUID: 
MAANDAG 27 JUNI 2016
In wijk Zuid gaan we door met ons nieuwe initiatief : Bordje erbij. De opzet is dezelfde. In vier verschillende huizen
staan op maandag 27 juni een paar extra borden klaar bij het avondeten. Wie wil kan dan aanschuiven. Want wat is er nu
gezelliger dan met elkaar de maaltijd delen  én ondertussen wat verhalen en ervaringen uitwisselen?

Jong en oud worden uitgenodigd om eens bij een
ander aan tafel te zitten. Gewoon omdat het leuk
is, of omdat samen eten fijner is dan alleen. Verwacht geen stermenu�s, er staat gewoon een hoofdmaaltijd op tafel en
misschien een (extra) lekker toetje. Om zes uur aanschuiven en rond half acht, ná het afruimen, weer verder, dat is de
opzet.

Op maandag 27 juni, om 18:00 uur, staan deze tafels open:Fam. Smeets-Pluim  (Beukeboomweg 30, tel. 4583183)  3 extra
bordenFam. Blom (Gouv van Hovellstraat 13, tel. 4521300)  2 extra bordenFam. Atsma (Henssenlaan 12, tel. 4527556) 4-5
extra bordenFam. Visser (Ross van Lennepln 15, tel. 4517934) 2 extra borden

U kunt zich per direct al aanmelden bij een van de families, maar uiterlijk op de woensdag ervoor.
Het is een beetje �eten wat de pot schaft�, maar allergieën zijn vast wel te melden.
En als er vervoersproblemen zijn valt dit ook wel te regelen. Alvast: eet smakelijk!

Oh ja, vol is vol, dus. (dan wachten tot de volgende keer). En mocht u/je zélf een keer wat borden extra willen
neerzetten...ik hoor het graag!

Hartelijke groeten van Irene Pluim
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Een kerstverhaal en kerstmuziek in het Gruizenkerkje

Wat is kerst zonder een kerstverhaal en mooie
muziek? En het is natuurlijk helemaal perfect als
dat allemaal in een prachtige locatie gebeurt.
Bert Stuij houdt erg van verhalen schrijven en
vertellen en zal op vrijdagavond 23 december in
het Gruizenkerkje een echt winterse kerst tot
leven laten komen (natuurlijk hopen dat het
sneeuwt). Het gaat over een nachtelijke reis met
wonderlijke ontmoetingen in Groningen, de stad
waar Bert één dag per week is. En rond kerst kan
er dan van alles gebeuren. Meer verklappen we
niet. Rond het verhaal wordt er gezongen en
gemusiceerd, dus het wordt zeker een bijzonder
uur. Wees erbij om acht uur. En nodig iedereen uit
voor deze kerstnacht! Ook kinderen die tot ná
negen uur op mogen blijven zijn natuurlijk van
harte welkom
Wanneer: 23 december 2016, 20.00 uur.Waar:
GruizenkerkjeInformatie: Bert Stuij, 046-4200745
of Irene Pluim, 046- 4583183
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