Dorpshuis De Moerkoal
Driezeeg 20, 5258 LE Berlicum
Telefoon: 073-5033050
E-mail: info@moerkoal.nl
Website: www.moerkoal.nl

NIEUWSBRIEF 2022-01
Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je een gast, gebruiker, medewerker en/of relatie
van Dorpshuis De Moerkoal bent, en je E-mailadres bij ons bekend is, of dat je je via
onze website hiervoor hebt ingeschreven.
Als je deze nieuwsbrief wilt blijven ontvangen, maar je hebt je nog niet ingeschreven,
dan kun je dit doen via dit: INSCHRIJFFORMULIER.
Deze Nieuwsbrief ontvang je dus eenmalig, en als je je hiervoor niet
hebt ingeschreven of gaat inschrijven, dan ontvang je hem ook niet meer.
Veel lees- en kijkplezier! Dorpshuis De Moerkoal

Dorpshuis De Moerkoal doet ook mee aan Rabo Clubsupport

Ook in 2022 heeft De Moerkoal zich weer ingeschreven voor de Rabo Club Support. Met
Rabo Club Support investeert de Rabobank een deel van de winst in lokale stichtingen en
verenigingen. De Moerkoal kan hiermee een extra financiële bijdrage ontvangen! Dit jaar
willen we dit besteden aan vervangen van de terras tafels en uitbreiden van het
meubilair. Daarvoor is het van belang zoveel mogelijk stemmen te ontvangen.
Als lid van de Rabobank Hart van de Meijerij kun je, vanaf vandaag 5 september tot en
met 27 september 2022, stemmen op De Moerkoal. Ben je nog geen lid van de
Rabobank, vraag dan nu jouw lidmaatschap aan, zodat je jouw stem uit kunt brengen.
Een lidmaatschap is niet hetzelfde als klant zijn bij de Rabobank. Lid worden kan vanaf
12 jaar op https://www.rabobank.nl/leden
Om te stemmen ga je naar: https://www.rabobank.nl/leden/clubsupport

De langste Eettafel Berlicum/Middelrode

Op zondag 2 oktober 2022 wordt in De Moerkoal van 11.00 tot 13.00 uur de Langste
Eettafel gehouden. Kom je ook?
Nieuwkomers in het dorp, mensen die graag meer dorpsbewoners leren kennen. De
Langste Eettafel is een gratis activiteit voor alle bewoners van Middelrode.
Meer over dit evenement lees je in dit artikel op de website:
https://www.moerkoal.nl/De-Langste-Eettafel.html

Kledingruilbeurs (herfst/winter) voor dames

Op zaterdag 8 oktober wordt de foyer van Dorpshuis de Moerkoal tijdelijk omgetoverd tot
een kledingruilbeurs voor dames. In de ochtend tussen 10.00 en 11.30 uur kan iedereen
dameskleding komen inleveren met een max van 10 items. Ook sjaals, tassen, schoenen,
dassen zijn van harte welkom. Het item moet wel heel en schoon zijn.
Als je meer wilt weten over je deelname aan deze ruilbeurs, klik dan op:
https://moerkoal.nl/Kleding-Ruilbeurs.html

Liederentafel iets gewoons

Zangers & Zangeressen!
Wij zingen Nederlandstalige liedjes en toen en nu. Voor het publiek hebben we boeken
waar alle liedjes in staan om gezellig met ons mee te zingen of naar ons te luisteren.
Meer informatie over de Liederentafel vind je op de FACEBOOK-PAGINA.

Elke dinsdagmorgen: wandelen vanuit De Moerkoal

Elke dinsdagmorgen gaat er een groepje mensen een uurtje rustig wandelen vanuit De
Moerkoal. Het is vooral gezellig en zeker geen prestatieloop. Gewoon genieten van de
omgeving en gezellig met elkaar praten.
Sluit je aan, je hoeft je niet aan te melden en het kost niets. Na afloop drinken we een
kopje koffie of thee. Gewoon kei gezellig! We starten klokslag 10 uur. Kom je ook ?

Arie de Jong

Weer Ukelele Cursussen van Ukelele4U in de Moerkoal dit najaar!

Vanaf oktober t/m december kun je bij Ukelele4U in de Moerkoal weer ukelele leren
spelen! Als je je aanmeldt, leer je precies alle juiste ukelele speeltechnieken op een leuke
en speelse manier aangeleerd van muziekvakdocent Evelyn Brouwers (ook bekend van
YouTube).
Uitgebreide info over deze Ukelele lessen vind je op:
https://www.moerkoal.nl/Ukelele-Cursussen.html

Gezellig samenzijn op dinsdag en/of vrijdag

Op dinsdag en vrijdag is er in dorpshuis De Moerkoal gelegenheid om gezellig bij elkaar
te komen met dorpsgenoten en oude bekenden. Onder het genot van een kop koffie de
actualiteiten van de dag of van de omgeving te bespreken. Daarnaast wordt er gekaart.
Meer weten? Klik dan op onderstaande link:
https://moerkoal.nl/Gezellig-Samenzijn.html

Bridgeles voor beginners in Berlicum en Middelrode

Wat is bridge? Bridge is een kaartspel dat met 4 personen en 52 speelkaarten gespeeld
wordt. Het is een denksport en over de hele wereld zijn de regels en manier van spelen
hetzelfde.
Wil je meer lezen over deze bridgecursus, ga dan naar:
https://moerkoal.nl/Bridgeles-voor-beginners.html

Eetpunt in De Moerkoal

Elke laatste vrijdag van de maand organiseert De Moerkoal het Eetpunt. De maaltijd start
om 18:00 uur en de gasten eten aan tafels met 8 personen.
De avond wordt verzorgd door een enthousiaste groep vrijwilligers die er voor zorgen dat
het de gasten aan niets ontbreekt. Kom gerust eens aanschuiven.
Je kunt je aanmelden via E-mail, of bellen met onze beheerders 073-5033050.
De kosten bedragen € 12,00, exclusief drankjes.

Attitudinal Healing Bijeenkomsten

Attitudinal Healing (AH) geeft handvatten voor het kunnen ervaren van innerlijke vrede,
waardoor we beter kunnen omgaan met de tegenslagen in het leven. Een cursus in
wonderen (ECIW of De Cursus) is het boek dat eenzelfde doel beoogt: vanuit innerlijke
rust soepeler omgaan met de dagelijkse gebeurtenissen.
Voor een uitgebreide beschrijving van wat Attitudinal Healing betekent, de data
van deze bijeenkomsten en hoe je kunt inschrijven klik je op onderstaande link:
https://www.moerkoal.nl/Attitudinal-Healing.html

Foto’s en Video’s op de website van De Moerkoal

Regelmatig worden op de website Foto’s en Video’s geplaatst van activiteiten en
evenementen die in en om De Moerkoal hebben plaatsgevonden.
Neem ook eens een kijkje in dit gedeelte van de website:
https://www.moerkoal.nl/Fotos.html

Wat is er vandaag in De Moerkoal te doen?

Als je even snel wilt zien wat er vandaag in De Moerkoal te doen is, op welke tijden en in
welke ruimte, dan ga je naar:
https://moerkoal.virtueelplein.nl/presentation/
Je kunt bovenstaande link natuurlijk als favoriet opslaan in je internet browser, dan heb
je steeds de agenda van vandaag bij de hand.

De website van De Moerkoal is vernieuwd..!!

Op de website vind je alle informatie over Dorpshuis de Moerkoal, zoals b.v. de
informatie over de gastvrouwen, de samenstelling van het bestuur, de namen van de
vrijwilligers, de gebruikers, de zalen, etc.:
https://www.moerkoal.nl/

