
Eenmalige of niet-wekelijkse activiteiten op verschillende locaties 

Vakantietasjes maken voor kinderen tot en met 12 jaar 
Helpt u mee om vakantietasjes uit te delen? De tasjes zijn voor kinderen die niet op vakantie kunnen en zullen worden klaargemaakt door vrijwilligers 
van de Voedselbank. De kinderen worden vooraf uitgenodigd. Deze activiteit vindt plaats op vrijdag 23 juli in dorpshuis De Lier in Puiflijk. Voor meer 
informatie kunt u contact opnemen met Letty Broere van Voedselbank gemeente Druten: 06-54654427. 

Samen koken voor ouderen in Deest 
Onder begeleiding van de kok van dorpshuis ’t Trefpunt koken enkele inwoners voor de ouderen in Deest. Wilt u lekker eten op 21 of 28 juli? Neem dan 
contact op met Ellen Thomassen via 0487-512617 of info@trefpuntdeest.nl. 
Kosten: 7,50 euro inclusief een lekker toetje. 

Bingo 
Zin in Bingo? Doe dan mee op 21 juli bij Dronio Druten. Aanvang: 14.00 uur. Van tevoren aanmelden is nodig. Deze activiteit is voor leden van 
seniorenvereniging Dronio. Bent u nog geen lid? Dan kunt u dat uiteraard alsnog worden. Neem hiervoor contact op met Ellie Bouwman via 06-
42384823. 

Uitstapje naar de Veerdam 
Net als vorig jaar organiseert De Zonnebloem Druten in de zomermaanden een uitstapje naar de Veerdam op 22 en 29 juli, 19 en 26 augustus. Dit 
uitstapje is voor leden van De Zonnebloem. 
Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met Renske Pit-Blok via dezonnebloemdruten@gmail.com.  

Fit en fris 
Lifestyle coaching en sporten onder begeleiding van 14 tot 18 jaar op het jongerencentrum. Op 22 juli, 6, 7 en 8 augustus van 15.00-17.00 uur. Aanmelden 
is nodig en kan via jongerenwerker Joey Groenendijk: 06-19348295. 

Fietsen 
Elke eerste donderdag van de maand fietsen voor de leden van seniorenvereniging Dronio. Op 22 en 29 juli, 5, 12, 19, 26 augustus. Aanvang: 13.30 uur. 
Als u geen lid bent, kunt u dit uiteraard alsnog worden. Neem dan contact op met Antoon Gerlag via 06-10615253. 

Studiekring 
Dronio organiseert voor haar leden een studiekring op 22 juli, 5 en 19 augustus. Aanvang: 14.30 uur. Bent u hier nieuwsgierig naar en wilt u meer weten? 
Neem dan contact op met Peter Akkerman via 06-46442256. Uiteraard kunt u lid worden van seniorenvereniging Dronio indien u dat nog niet bent. 

Handwerkclub 
Kom handwerken op 22 juli, 5 en 19 augustus. Aanvang: 14.00 uur. Deze activiteit is voor leden van seniorenvereniging Dronio. Bent u nog geen lid? Dan 
kunt u dat uiteraard alsnog worden. Neem hiervoor contact op met Thea Lewiszong via 0487-512173. 

Open eettafel Dronio Druten 
Samen gezellig eten op 23 juli. Aanvang: 11.45 uur. Deze activiteit is voor leden van seniorenvereniging Dronio. Bent u nog geen lid? Dan kunt u dat 
uiteraard alsnog worden. Neem hiervoor contact op met Frans Steffens via 06-36533621. 
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Kinderprogramma 
Voor alle kinderen in Druten-Zuid is er op 23 juli een kinderprogramma aan de Nijenkamp. Kinderen kunnen spelletjes doen of zich laten schminken. 
Aansluitend is er ‘Buurten bij de Buren’, waarbij buurtgenoten elkaar kunnen ontmoeten. Meer informatie: Mariëlle van Swaay 
m.vanswaay@meervoormekaar.nl / 06-17860576. 

Wandelen voor mantelzorgers 
Sportief wandelen speciaal voor mantelzorgers onder deskundige begeleiding van Motion For You. Op 28 juli staat er een wandeling gepland. Start is 
vanaf dorpshuis De Lier. Graag van te voren even aanmelden. U kunt contact opnemen met Mariëlle van Swaay van MeerVoormekaar via 06-17860576 of 
m.vanswaay@meervoormekaar.nl. Na de zomer worden er meerdere van deze wandelingen gepland. 

Inloopochtend seniorenvereniging Dronio 
Wilt u eens kennismaken met andere senioren in Druten? Kom dan naar de inloopochtend op 28 juli of 18 augustus! Aanvang: 10.00 uur. Neem vooraf 
even contact op met Gerda van Ossenbruggen via 06-13957928. 

Fietsen langs de Waal 
Maak een indrukwekkende fietstocht met een deskundige gids! 
Startlocatie: Het Dijkmagazijn in Beuningen (in overleg kan ook een start worden gemaakt vanaf de Veerdam in Druten). 
Tijdstip: Van 12:30 uur tot ongeveer 17:00 uur. 
Tijdens deze fietstocht van een kleine 30 kilometer maakt u kennis met alle mooie wetenswaardigheden van het gebied. Hierbij gaat het niet om de 
sportieve prestatie, maar om het beleven van een afwisselende en leerzame dag. 
De fietstocht is er ieder laatste weekend van de maand op zaterdag en zondag. 
Groepjes van minimaal 8 personen kunnen in overleg ook op andere data de tocht reserveren! 
Kosten: 7,50 euro per persoon, inclusief koffie en thee. 
Kijk voor meer informatie en aanmelden op www.fietsenlangsdewaal.nl. 
Of neem contact op met Johan Bouman via 06-53904422 of info@fietsenlangsdewaal.nl. 

Legends Soccer 
Voor jongeren van 14 tot 17 jaar. In de eerste week van augustus op maandag en woensdag. Voetbaltoernooi in de zaal. Zin om mee te doen? Geef je op 
via jongerenwerker Joey Groenendijk: 06-19348295. 

Jeugdvakantiewerk Druten 
Van 10 t/m 13 augustus. Meer informatie via www.jeugdvakantiewerkdruten.nl.  

Vakantieweek voor senioren 
Van 23 t/m 27 augustus organiseert Dronio Druten een speciale vakantieweek voor senioren. Op het programma staan o.a. bingo, een presentatie over 
natuur, een spelletjesmiddag, fietstocht en een muzikale middag. Wil je aan een of meerdere activiteiten deelnemen? Dat kan! Neem dan contact op met 
Tonny Zeeuwen (06-30792075), Frans Steffens (06-36533621) of Trudy Verhagen (0487-503025). 
Deelname is gratis voor leden van Dronio. 
Niet-leden betalen een kleine bijdrage per activiteit, of kunnen ter plekke lid worden. 
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Yoga bij de boer 
Onder leiding van een professioneel yogadocent een uurtje helemaal tot rust komen. Dat kan op 25 augustus van 10.00-11.00 uur bij Kloosterboerderij 
Van Buuren, Kloosterweg 31 in Horssen. Aanmelden kan via www.boerenentuinderspakkenuit.nl. Kosten: 7,50 euro. 
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