
Beste leden van het bestuur, 
 
De activiteiten van De Molleboon op de donderdagen worden goed bezocht door de buurtbewoners.  
Wij hadden deze activiteiten verplaatst van de woensdag ( inloopavond ) om meer aandacht te 
kunnen geven aan de bezoekers. Echter, deze bezoekers zoeken juist de activiteit en blijven dus weg 
op de woensdag en bezoeken ons op de donderdag. Wij stellen voor om de activiteiten te blijven 
organiseren op de donderdagen als activiteitencommissie van de bewonersorganisatie en willen 
eventueel wel op bestuurlijk niveau deelnemen. Dit voor een betere tijdsbesteding van de vrijwilligers 
en het verbeteren van het rendement van ons gezamelijk doel. 
 
Maandagen en dinsdagen:  voor groepen besloten ( begeleiding in overleg ) 
 
Woensdagen: (begeleiding door bestuur HortusEbbinge) 
inloopavond op afspraak. 
 
Donderdagen vanaf 19.00 uur: (begeleiding door activiteitencommissie) 
1e donderdag vd maand: spelletjesavond, sjoelen en cursus klaverjassen voor beginners; 
2e donderdag vd maand: klaverjassen; 
3e donderdag vd maand: quizavond; 
laatste donderdag vd maand: klaverjassen. 
 
Vrijdagen: (begeleiding door activiteitencommissie) 
Iedere vrijdag: koffietijd 11.00 - 15.00 uur ( hiervoor zoeken we nog vrijwilligers, maar dienen zich al 
aan) 
Iedere vrijdag: inloop vanaf 15.00 uur 
 
Zaterdagen en zondagen: voor groepen besloten, of terras open bij mooi weer (begeleiding door 
activiteitencommissie) 
 
Op vrijdag 29 juni vindt een bijeenkomst plaats op het pleintje "achter de wal" , aanleunwoningen van 
de Ebbingepoort. Het schijnt dat hier veel mensen in eenzaamheid wonen. Wij organiseren hier een 
haringkar met drankjes voor deze mensen van 15.00 uur tot 17.00 uur. WIJ Groningen zorgt voor de 
individuele begeleiding. De organisatie willen wij dan als activiteitencommissie oppakken met de 
ondernemersvereniging in onze buurt, die hun toezegging al hebben gedaan. Vanaf 17.00 uur tm 
19.00 uur zal de activiteit zich voortzetten in of nabij De Molleboon, waarvoor de ondernemers, 
donateurs van De Molleboon en het het bestuur van de HortusEbbinge zijn uitgenodigd. Het lijkt ons 
namelijk een goede zaak dat we meer kennis maken en samenwerken.  
 
NB: voor de activiteiten op de donderdagen worden geen bijdragen gevraagd aan de bezoekers. Wel 
worden hapjes en prijzen beschikbaar gesteld.  
 
Wij hopen door eerdergenoemde op een positieve reactie van jullie zijde en verzoeken de activiteiten 
per omgaande te benoemen op jullie website en kop dr veur. Alvast bedankt. 
 
Namens het bestuur, 
 
Met vriendelijke groet, 
 
John Meijer 

 


