Volwassen Bingo
Iedere 2e vrijdag van de maand. Er worden 7 rondes
gespeeld en 1 super ronde ,men kan dan een
boodschappenmand winnen ter waarde van € 50,00
Wijkresto De Korf
Iedere maandagmiddag om 17.15 uur en
donderdagavond om 17.45 uur. Iedereen is welkom, je
moet je wel opgeven voor 10 uur Ochtens op de dag
dat je wilt komen eten, tel. 0521-522612.
Er worden gekookte aardappelen met groente
geserveerd, stamppotten en ook buitenlands eten.
Voldoende variatie dus, voor 5 euro.
Paranormale avonden
In de winterperiode komen paragnosten Diana Zuidhof ,
Tecla Rood paranormale avonden verzorgen.
Beide paragnosten zijn voor de Korf en Steenwijk geen
onbekenden. Kaarten zijn in de zaal te koop 8,00 euro.
Aanvang 19.45 uur zaal open 19.00uur
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Dartclub De korf
Deze club speelt ook een onderlinge competitie!
Zangkoor in de Korf (Vocalgroup Inbetween)
Op een woensdag om de 14 dagen zal er van 14.00 tot
16.00 uur geoefend worden. Voor verdere informatie
kunt U bellen met Henneke van Beek 0521-515333
Kinderdisco
Iedere eerste vrijdagavond van de maand. Aanvang
19.00 uur kosten 1 euro ook is er snoep en drinken te
koop ook wordt er een verloting gehouden 3 lootjes
voor 0,25 eurocent
Kerstfair in De korf 16 december
Ieder jaar wordt er in de korf een leuke Kerstfair
gehouden, een ieder kan hier een tafel huren tegen
een kleine vergoeding. Wees er op tijd bij als verkoper,
want vol is vol. Er wordt van alles aan de man gebracht
en er wordt ook voor de inwendige mens gezorgd,
Steenwieker knieperties en snert zijn volop
verkrijgbaar.
Ook zal de kerstman weer rond lopen en draait het rad
van avond. De middag begint om 13.30 uur en duurt
tot ongeveer 16.30 uur. Komt allen naar onze
sfeervolle Korf!
Ook zijn we nog op zoek naar standhouders voor de
kerstfair u kunt zich nu al melden bij Judy de Haan
06-40933533

RIJBEWIJSKEURING C/D/E,B/ E code95
Verloopt uw rijbewijs omdat u 75 jaar of ouder bent of
medische reden. Kunt u zich iedere week bij ons laten
checken. Alleen op afspraak.
Telefoon 0516-514575 of 06-14716543
Soms zijn er op enkele woensdagmiddagen in
schoolvakanties kinderactiviteiten.
Ook zal er een Palmpaasoptocht gelopen worden en
kunnen er op 2e paasdag eieren gezocht worden rond
de Zuidwester.
Houd de st. courant huis aan huis in de gaten.!!!!!
Roelien Polinder houd ook jaarlijks haar uitvoering in
de Korf. Op donderdagavond 13 december.
Ook voor uw vergaderingen cursussen en thema avond
middagen of morgen bent u welkom

1ste Zondagmiddag van de maand Zuidwesterstorm van af 4 Nov. tot April. start 14:30 uur.
Het bestuur van De Korf staat altijd open voor nieuwe, te organiseren activiteiten. Ons motto is dan ook:
Iedereen moet zich kunnen welkom voelen en vermaken kunnen in activiteitencentrum de Korf
U bent gedurende de openingstijden van De Korf altijd van harte welkom om een kop koffie of thee te drinken.

