
 

 
CONTACT 

Wil je op de hoogte blijven, meer informatie of 

heb je een tip? Kijk op onze website rashuys.nl 

en volg ons op   of @RAShuys 

Opgave activiteiten: bellen, mailen of gezellig 

langskomen. 050-501 0656 | info@rashuys.nl  

’t RAShuys | Giezenstraat 3 | 9305 TG Roderesch 

 

Wij hebben er zin in!  

Hopelijk heeft iedereen kunnen genieten van 

een welverdiende zomervakantie. Het heeft ons 

in ieder geval goed gedaan.  

Nieuwe energie om de komende maanden weer 

uiteenlopende activiteiten te organiseren.  

Wij hebben er zin in! Kijk snel achterop… 
 

Ook klachten nemen we serieus 

Van je laten horen loont; we nemen het altijd 

serieus! Heb je een tip voor ons, idee voor een 

activiteit, vraag of klacht? We horen het graag.  
 

Regelmatig verhuren wij onze zalen en de  

openbare ruimte. De verhuur van de openbare 

ruimte heeft recent helaas tot enige overlast in 

de buurt geleid. Wij zijn blij dat omwonenden dit 

bij ons meldden. Het gaf voldoende aanleiding 

om de verhuurregels van deze ruimte aan te  

scherpen. Kijk op onze website rashuys.nl  
 

Terugblik april t/m september  

Samen kijken we terug op een enerverende  

periode; diverse activiteiten voor jong & oud, in 

de race voor dorpshuis van het jaar, de bijdrage 

aan ’n geweldig RAS-feest en een stempelpost 

van de Billy Turf Tocht. Enkele hoogtepunten die 

alleen mogelijk waren dankzij de inzet van vrij-

willigers. Gelukkig kunnen we ook de rest van 

het jaar op hulp rekenen. Bedankt daarvoor!  
 

Reserveer snel ‘n plek voor de Kerstmarkt  

Lokale ondernemers en particulieren uit de RAS-

dorpen e.o. kunnen er gratis staan. Vol = Vol  

http://www.rashuys.nl
http://www.facebook.com/RAShuys
http://www.twitter.com/RAShuys
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OKTOBER 

6-10 Klaverjassen     20:00 — 23:30 

Voor jong & oud. Ga jij er met jouw klaverjasmaat met al 

die leuke (vlees)prijzen vandoor? Opgeven niet verplicht. 

€2,00, inclusief 1 kop koffie/thee 
 

14-10 Walking Diner    17:00 — 22:00 

Al wandelend genieten van de prachtige omgeving en  

onderweg op verschillende locaties lekker eten. Opgeven 

kan tot 11-10.  

€19,50 p.p., inclusief 1 consumptie en 3-gangen.    
 

24-10 Kindermiddag    13:30 — 16:00 

Wat we gaan doen is nu nog een verrassing. Wel is zeker 

dat het een gezellige boel wordt: lekker spelen & snoepen 

met vriendjes (t/m groep 4). Aanmelden kan tot 22-10. 

€3,50 per kind, inclusief ranja en wat lekkers  
 

NOVEMBER  

4-11 Oud Hollandse avond   18:00 — 22:00  

Lekker eten, mooie muziek en Hollandse spelletjes die  

oude tijden doen herleven. Introducees zijn welkom.  

Voor 60 jaar en ouder. Opgeven kan tot 31-10. 

€15,00 p.p., inclusief 3-gangendiner, exclusief consumpties 
 

17-11 Bingo-avond    20:00 — 22:00 

‘n Gezellige avond en ook nog eens leuke prijzen te  

winnen. Wie neem jij mee? Opgeven niet nodig.  

€0,50 per bingo-kaart, inclusief 1 kopje koffie/thee.  
 

DECEMBER 

2-12 Klaverjassen     20:00 — 23:30 

Heb jij de laatste troef in handen en ga jij er met al die 

leuke (vlees)prijzen vandoor? Voor jong & oud. Opgeven 

niet verplicht. €2,00, inclusief 1 kop koffie/thee 
 

16-12 Kerstmarkt  11:00 — 16:00 

De kleinste en meest idyllische indoor  

kerstmarkt van ‘t Noorden! Kerstbomen,  

mooie dingen en lekkernijen te koop èn  

de nodige vertier voor jong & oud.   
 

Tip: Noteer ze direct in je agenda! 


