januari 2019
22220192019
Zaterdag 5 januari: In samenwerking met de Maria Parochie wordt er een viering
georganiseerd aanvang 16.15 uur. Deze maand: Woord en Communiedienst voorgegaan
2018
door pastoraal medewerker Emile Boleij m.m.v. kinderkoor De
Hartegalen.
Dinsdag 8, 15, 22 en 29 januari: Bingo in ‘t warm hart met mooie prijzen aanvang 19.00
uur. U kunt ter plaatse een kaartje kopen á € 6,00. 2e kaart is € 3,00 p.p. U bent van harte
welkom.

Donderdag 10 januari: Een optreden van de Strawberry Sailor Singers uit Zundert in ’t warm
hart aanvang 14.00 uur. Dit is een shantykoor van ca 23 mannen en één vrouw. Zij zingen zo veel
mogelijk originele zeemansliederen in verschillende talen. De toegang is deze middag gratis en
consumpties zijn voor eigen rekening.

Maandag 21 januari: De Super Bingo in ’t warm hart van Etten-Leur van 19.00-21.30 uur.
Deze bingo is een grotere bingo dan de wekelijkse dinsdagavond bingo. Iedereen mag
meedoen, mits u zelfstandig mee kunt spelen. Er worden meer ( namelijk 9 ) rondes
gespeeld en er zijn mooie prijzen te winnen.
Een bingokaart kost € 10,00 per persoon en de 2e kaart kost € 5,00 p.p. Voor € 19,95 kunt u
van tevoren lekker eten in ’t warm hart en kunt u aansluitend meedoen met de bingo. U
kunt zich hiervoor aanmelden bij ’t warm hart van Etten-Leur 076-5135118.
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Woensdag 16 januari: Spelletjesmiddag in ’t warm hart georganiseerd door stagiaire Kim
Nefs. Een leuke sportieve middag met voor ieder wat wils en natuurlijk zorgen we ook voor
iets lekkers. De middag begint om 14.00 uur en een kaartje kost € 3,00 p.p en is te koop in ’t
warm hart. Wordt u de ‘spelletjes’ kampioen 2019 van locatie Het Anbarg?

Woensdag 23 januari: Optreden van het Meanderkoor uit Roosendaal. Zij zingen
voornamelijk Nederlandstalig maar ook enkele Duitse en Engelse liedjes.
Het koor bestaat uit ca.34 enthousiaste dames en heren. Een gezellig middagje uit. Een
kaartje kost € 4,00 inclusief een drankje en een hapje. Het optreden begint om 14.00 uur.
Kom en geniet !!

Donderdag 24 januari: Eetpunt in ’t warm hart aanvang 18.30 uur ( U bent welkom vanaf
18.00 uur ) Het diner is exclusief consumpties, inclusief een bakje koffie € 13,95 p.p.
Aanmelden kan tot 17 januari in ’t warm hart. Een moment om gezellig met z’n allen te eten.
Iedere donderdag koffie-inloop in ’t warm hart van 10 – 11.00 uur. Even elkaar ontmoeten
voor een bakje koffie, een praatje en een stukje gezelligheid. Iedereen is welkom. De koffie
is voor eigen rekening.
De medewerkers van ’t warm hart wensen u een fijne jaarwisseling en een heel mooi
2019 toe. Veel plezier met de aangeboden activiteiten.

