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STICHTING DORPSRAAD RITTHEM
Secretariaat:
Melvin Dijke
Lambrechtsenstraat 3
4389 TL Ritthem
tel: 06-53209391
www.dorpsraadritthem.nl

Ritthem, 11 januari 2016
Beste dorpsbewoners,
Namens de Dorpsraad Ritthem wil ik u graag op de hoogte brengen van de activiteiten die in
2016 tot nu toe op de planning staan voor ons dorp.
Zoals u inmiddels ongetwijfeld weet, is ‘Ons Dorpsleven’ weer ‘bewoond’. Peter en Esther de
Neef hebben hun intrek genomen in het dorpshuis. De dorpsraad werkt nauw met Peter en
Esther samen om de gebruikelijke activiteiten te organiseren. Ook wordt gewerkt aan een
theaterprogramma voor het komende theaterseizoen (2016-2017).
De activiteiten die nu al vast staan, zijn de volgende (bar in het dorpshuis is dan open):
Zondag 7 februari

Vrijdag 26 februari

Vrijdag 4 maart

Zaterdag 19 maart
Zaterdag 14 mei
Zaterdag 25 juni
Zaterdag 13 augustus
Vanaf september 2016

Winterwandeling Leo de Visser en Jos Broeke
Verzameling bij het dorpshuis vanaf 13.30 uur
Wandeling van 14.00 tot 16.00 uur
Erwtensoep met roggebrood en spek in het dorpshuis
Kosten: € 5,50
Opgave bij Peter en Esther via: info@theatersaanzee.com of
telefonisch (0118) 46 19 05 (bij voorkeur voor 1 februari a.s.)
Film- en fotomiddag Wim de Meij met bingo
Inloop met koffie/thee vanaf 13.00 uur in het dorpshuis
Opening door Jos Broeke
Presentatie film en foto’s van Wim
Bingo (kaarten verkrijgbaar voor € 2,50); toegang gratis; einde
rond 17.00 uur
Opgave is niet noodzakelijk, wel gewenst (bij Peter en Esther)
Film- en foto-avond Wim de Meij met verloting
Inloop met koffie/thee vanaf 19.30 uur in het dorpshuis
Opening door Jos Broeke; presentatie film en foto’s van Wim
Lotenverkoop met prijsjes; toegang gratis
Opgave is niet noodzakelijk, wel gewenst (bij Peter en Esther)
Jaarlijkse uitvoering ONDA
Aanvang: 19.30 uur; met gastoptreden (muziek of cabaret) en
verloting; toegang gratis.
Ringrijden Ritthem
Gehele dag
Sjezenrijden / Kunst- en cultuurroute Ritthem
Gehele dag vanaf 10.00 uur, informatie volgt.
Ringrijden Ritthem
Gehele dag
Theaterprogramma in theater ‘De Verwachting’ (Dorpshuis
‘Ons Dorpsleven’)
Informatie volgt.
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Theater ‘De Verwachting’ in ‘Ons Dorpsleven’
Zoals u kunt zien, wordt het theatertje van het dorpshuis omgedoopt in Theater ‘De
Verwachting’, vernoemd naar de oude herberg die ooit gevestigd op de plek van het
dorpshuis. Over het theaterprogramma wordt u binnenkort geïnformeerd. Zodra het
programma bekend is, kunt u kaarten reserveren en afrekenen via www.theatersaanzee.com
of via www.dorpshuisritthem.nl.
Nieuwsbrief ‘De Verwachting’
Wanneer u op de hoogte wilt worden gehouden van de activiteiten en de nieuwtjes van ‘Ons
Dorpsleven’ en Theater ‘De Verwachting’, stuurt u dan een mailtje met uw gegevens naar
info@theatersaanzee.com (Peter en Esther de Neef). Wanneer u het leuk vindt om te helpen
in het dorpshuis, dan kunt u zich opgeven als vrijwilliger, ook via dit mailadres. Dit kan zijn op
het gebied van horeca, inkoop, techniek (tijdens theatervoorstellingen), schoonmaak of
allerhande klusjes, want er is nog heel veel te doen in het dorpshuis.
Wij willen als dorpsraad ook nog een Zeeuwse avond organiseren in februari of maart. Zodra
hierover meer bekend is, zullen wij u dit laten weten.
Om u op de hoogte te houden van de activiteiten, kunt u de volgende Facebook-pagina’s
volgen en ‘liken’:
https://www.facebook.com/dorpshuisritthem/
https://www.facebook.com/theatersaanzee.ritthem/
Op de website www.dorpshuisritthem.nl kunt u de geplande activiteiten van het dorpshuis
vinden in de agenda via http://dorpshuisritthem.nl/agenda/.
Wij zullen u graag ontmoeten tijdens de Ritthemse activiteiten in 2016!
Met vriendelijke groet,
Dolf Snel, voorzitter
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