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 Dit is hem dan. Nummer 12 van 2015. Weer hebben we een
jaar met een scala aan activiteiten mogen vullen, waaronder 8
busreizen met mooie en verrassende bestemmingen.

December is uiteraard gevuld met traditionele bijeenkomsten
compleet met  een kerstdiner: nu in ons Buurtcentrum aan de Joh.
Camphuysstraat.



In de pauze is er
koffie/thee met wat
lekkers en na af-
loop is er een ge-
zellig samenzijn
met de orkestle-
den uiteraard met
een hapje, Glüh-
wein of een ander
drankje.
 Wilt u er bij zijn,
koop dan een
kaartje voor € 7,-
op de kaartver-

koopdag. De bijeenkomst eindigt om ca. 17.00 uur.

Woensdag 16 december het maandelijkse museumbezoek:
deze keer aan het Teylers Museum in Haarlem voor de expositie
“Echte winters”. Winterse landschappen van gezellig op het ijs met
koek en zopie tot rampzalige toestanden met kruiend ijs, geschil-
derd door bekende en minder bekende kunstenaars uit de 19e
eeuw. We vertrekken vanaf Den Haag Centraal om 10.14 uur.
Uiteraard gaan we samen koffie drinken. Toegangsprijs voor het
museum bedraagt € 12,-; MK gratis. Deelnemers melden zich aan
bij Joep Winkels op 070-328.0369. U betaalt alles zelf.

Zondag 20 december sluiten we het jaar 2015 af met een
feestelijk Kerstdiner in Buurtcentrum Bezuidenhout. Het vrijwil-
ligerscorps zal zich inspannen om ook op deze lokatie de tafels
feestelijk te dekken en het menu zal u aangenaam verrassen.
Uiteraard worden er gezamenlijk kerstliedjes gezongen.

Het diner begint om 17.30 uur; welkom vanaf 17.00 uur, einde
om ca. 20.00 uur

De wijkbusorganisaties hebben ook weer hun medewerking
toegezegd (leden gratis; niet-leden € 2,50 uit en thuis).

Het diner, inclusief  drankjes, kunnen wij u aanbieden voor
€ 17,50 per persoon. Kaarten zijn op de kaartverkoopdag verkrijg-
baar.

Wacht u niet te lang want ook de ruimte in het Buurtcentrum is
beperkt.

Deelnemerskaarten voor activiteiten in december verkopen
we op elke bijeenkomst en op  woensdag 25 november in beide
Buurtcentra van 10.00 tot 12.00 uur.

Vrijdag 4 december de jaarlijkse Chocolademiddag, zo genoemd
naar de pauzedrank: warme chocolademelk met, naar believen,
een toef room en een scheutje rum. Door dhr. en mevr. van der

Burg zal deze middag weer een
audiovisuele presentatie worden
verzorgd  met  deze keer  de  provincie
Zeeland als onderwerp. Zoals we
gewend zijn: met fraaie muziek en
boeiende voice-over.
Uiteraard wordt ook deze activiteit
gehouden in BC Bezuidenhout aan
de Joh. Camphuysstraat.
We  beginnen met het eerste deel
om 14.00 uur; zaal open om 13.30

uur. Uiteraard is er de pauze met de beroemde chocolademelk-variant.
Na afloop is er nog een hapje met een drankje om gezellig bij na
te praten. De bijeenkomst eindigt om ca. 16.30 uur. Voor deelname
kunt u op bovengenoemde woensdag een kaartje (laten) kopen;
de deelnameprijs bedraagt € 6,-. 

Zondag 6 december maandelijks gezellig zondagsdiner in
Buurtcentrum Bezuidenhout aan de Joh. Camphuysstraat, aanvang
17.30 uur, zaal open 17.00 uur. Einde ca 19.30 uur.

Wilt u deelnemen en heeft u nog geen kaartje, koop het dan
op bovengenoemde woensdag of bel  even met Anny op 070-220.1406.

Voor een drankje kunt u in de zaal voor één euro een consumptiebon
kopen. Voor het volgende zondagsdiner op 3 januari, kunt u in
de zaal ook alvast voor € 8,- een kaartje kopen. De uiterste datum
van aanmelden voor die maaltijd is (in verband met de Kerstdagen)
woensdag 23 december.

Zondag 13 december ons jaarlijkse Kerstconcert in Buurtcentrum
Bezuidenhout, uitgevoerd door het Gitaar- en Mandolineorkest O.B.K.
 Laat u meevoeren op de aangename klanken van dit life-concert,
zing gezellig mee en kom in de stemming voor het naderende Kerst-
feest. Het concert begint om 14.00 uur; u bent welkom vanaf  13.30 uur.


