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Voorwoord

ALV op 29 september 2012
De ALV zal plaats vinden op zaterdag 29
september a.s. Daarbij zal ook het onderwerp
‘Financiën’ aan de orde komen. Verder zal het
bestuur de ALV informeren over de
ontwikkelingen in de besprekingen met de
gemeente over de toekomst van Sranti en de
bezuinigingen.

Viering verjaardag Sranti op 29 september!!
Op 29 september is er ’s avonds ook een feest
in verband met de verjaardag van Sranti.
Entree is tot 21.00 uur gratis. Daarna is de
entree €5,00. De muzikale omlijsting wordt
verzorgd door een Antilliaanse DJ
(Rudsel Martina) en een Surinaamse DJ
(verrassing …)
Kom en neem een gratis drankje op de
toekomst van Sranti!!!

Beste leden,

Terugblik
De zomer is weer voorbij. Het bestuur hoopt dat u
een fijne zomer(vakantie) heeft gehad, ook al was
het weer niet daverend, maar dat hebben wij nu
eenmaal niet in de hand.
Laten we vooruit kijken, de winter brengt
gezelligheid. Sranti is van plan regelmatig bingo’s te
organiseren, op vrijdagavond kunt u terecht voor
spelletjes. De bridgeclub heeft een ander
onderkomen gevonden, zodat op dinsdag en
donderdag andere activiteiten gepland staan.

Op de eerste zondag van de maand is June
begonnen een Bingo met cadeau’s te houden.
Op die zondagmiddag kunnen ook de kinderen
terecht en wordt vaak domino gespeeld.
Keti Koti/Día de la Bandeira: de hele dag
was er van allerhand feestelijks te doen bij
Sranti. Activiteiten voor de kinderen, BBQ,
bingo, en ’s avonds verschillende optredens,
van Julia en Maureen, Papa be Good en tot

Roy Blinker
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slot een fantastisch concert van DE LA
SWING.
Activiteiten
Kick boxen en Kick fit
Op dinsdag is er Kick boxing en Kick-Fit een

combinatie van verschillende vechtsporttechnieken en aerobics.
Voor informative:
Team Dem-Maki
info@demi-maki.net
0613216950
R.J Culbard
Facebook: Robertdaman
Jam-sessies
Elke donderdag is er muziek. Ben je muzikaal
of wil je dat worden: kom dan op
donderdagavond. Vanaf 19.00 uur worden jam
sessions gehouden door jongeren en oudere
jongeren. Het is echt gezellig hoor! Daarbij kan
je genieten van een kopje soep of een snack,
verzorgd door Stef (ook in het weekend).
Bingo
Maandelijks op de eerste zondag is er een
bingo, verzorgd door Glenda en June. Zet
alvast de volgende data in je agenda: 7
oktober; 4 november en 2 december. Op 30
september is er ‘Bon Ku Ne’.
Sranti is van plan op de laatste vrijdag van
de maand ook bingo te organiseren.
Oudgedienden weten hoe Egmond dat
aanpakt en weet u het niet, laat u dan
verrassen! Nadere info volgt.
Wordt vriend op Facebook!
Ben je al vriend of vriendin van Sranti
geworden? Zo niet, meld je dan aan op
Facebook, waar iedereen nieuwtjes, foto’s of
mooie muziek op kwijt kan!

Pak een Delftpas! Waarom een Delftpas?
(Voordelig naar het pretpark, de sportclub of
een creatieve workshop? Dat kan met de
Delftpas!)
De Delftpas geeft korting op sporten, DOK,
uitgaan, cursussen, attracties, eten en
drinken, schoonheid en verzorging in Delft,
Rotterdam en Den Haag. Met de Delftpas ga je
voordelig naar de bioscoop of het theater,
sport je bij de sportschool of de voetbalclub
en ga je gratis naar musea. En dat is nog niet
alles. Het kan gewoon niet missen: er zit altijd
iets voor jou bij. Handig voor kinderen en je
haalt je geld er altijd uit! Kijk ook op:
http://www.delft.nl/Inwoners/Cultuur_sport_
en_vrije_tijd/Delftpas

Volgende Sranti-Nieuws
De volgende Nieuwsbrief komt in november
weer uit. Heb je een idee of suggestie, niet
twijfelen, gewoon sturen naar: scvsranti@
gmail.com. No problem!
Tenslotte:
ALV: zaterdag 29 september 2012
Verjaardag Sranti: 29 september 2012
Soulparty: 10 november 2012 (voor info
Otty Walker: 0614621554)
En iedere vrijdagavond: dammen en
kaarten
--------------------------------------------------------------------------------------Sranti-Nieuws digitaal - Tijdschrift voor de leden van de Sociaalculturele vereniging Sranti / Delft.
Leden van Sranti staat het vrij artikelen uit Sranti-Nieuws te
kopiëren en te verspreiden.
De volgende Sranti-Nieuws verschijnt in september 2012.
Bijdragen van leden worden op prijs gesteld.
Sluitingsdatum kopij is begin november 2012.
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