
Wekelijkse activiteiten op diverse locaties: 

MAANDAG 
 
Wandelen met De Ontmoeting 
Wandeling met dagbegeleiding De 
Ontmoeting. 
U kunt ook deelnemen als 
vrijwilliger om anderen te 
ondersteunen! 
Inloop met koffie en aansluitend 
een wandeling. 
Inclusief koffie/thee, frisdrank en 
na afloop een kopje soep. 
Tijdstip: 
Van 10.00-12.00 uur. 
Deelname: 4 euro. 
Locatie: 
Dorpshuis De Lier 
Koningsweg 12 
6655 AC Puiflijk 
Contact: 
Aanmelden is nodig, uiterlijk op de 
vrijdag ervoor. Dit kan via 
dagbegeleiding De Ontmoeting 06-
28400857. 
 
Wandelcafe Deest 
Het Wandelcafe is er voor iedereen 
die het leuk vindt om met andere 
mensen te wandelen. Deelname is 
gratis en vrijblijvend: je sluit aan 
wanneer het jou uitkomt. De 
organisatie ligt per dorp bij 
enthousiaste vrijwilligers. Zij 

DINSDAG 
 
Wandelen met Dronio 
Deze activiteit is voor leden van 
seniorenvereniging Dronio. Bent u 
nog geen lid? Dan kunt u dat 
uiteraard alsnog worden. 
Tijdstip: 
Start 10.00 uur 
Locatie: 
Vertrek vanaf de sporthal in 
Druten. 
Contact: 
Hans Elderson 
0487-841515 
 
Kaarten bij Dronio 
Gezellig een kaartje leggen bij 
Dronio in Druten. Graag vooraf 
aanmelden. Deze activiteit is voor 
leden van seniorenvereniging 
Dronio. Bent u nog geen lid? Dan 
kunt u dat uiteraard alsnog 
worden. 
Tijdstip: 
Start om 14.00 uur. 
Locatie: 
Dronio 
Kerkeland 7b 
Druten 
Contact: 
Jan Hol 
06-19589669. 

WOENSDAG 
 
Oldstars Tennis 
Tennis met aangepaste spelregels 
en lichte tennisballen bij LTC 
Horssen. 
Geen ervaring vereist. Iedereen is 
welkom! 
Tijdstip: 
Tussen 9:00-12:00 uur. 
Deelname: 3 euro. 
Locatie: 
LTC Horssen 
Bredestraat 1 
6631 BC Horssen 
Contact: 
Wim Prinsen 
06-81904127 of 
wjcprinsen@gmail.com. 
 
Wandelcafe Druten 
Het Wandelcafe is er voor iedereen 
die het leuk vindt om met andere 
mensen te wandelen. Deelname is 
gratis en vrijblijvend: je sluit aan 
wanneer het jou uitkomt. De 
organisatie ligt per dorp bij 
enthousiaste vrijwilligers. Zij 
wandelen mee en na afloop wordt 
er gezamenlijk een kopje koffie of 
thee gedronken. 
Consumpties voor eigen rekening. 
Aanmelden is niet nodig. 

DONDERDAG 
 
Wandelcafe Afferden 
Het Wandelcafe is er voor iedereen 
die het leuk vindt om met andere 
mensen te wandelen. Deelname is 
gratis en vrijblijvend: je sluit aan 
wanneer het jou uitkomt. De 
organisatie ligt per dorp bij 
enthousiaste vrijwilligers. Zij 
wandelen mee en na afloop wordt 
er gezamenlijk een kopje koffie of 
thee gedronken. 
Consumpties voor eigen rekening. 
Aanmelden is niet nodig. 
Tijdstip: 
Van 09:30-10:30 uur. 
Locatie: 
Start vanaf Kulturhus De Meent in 
Afferden. 
 
Inloopmiddag RIBW DAC De Arc 
Dagbestedingslocatie en inloop De 
Arc op de Kattenburg in Druten is 
er voor mensen die behoefte 
hebben aan sociaal contact of een 
kop koffie. In het 
dagactiviteitencentrum werken 
mensen aan hun hersteldoelen. 
Ben je nieuwsgierig naar wat we 
doen? Kom dan eens langs om te 
kijken, kennis te maken of mee te 
doen. Iedereen is welkom, maar 

VRIJDAG 
 
Wandelcafe Horssen 
 
Het Wandelcafe is er voor iedereen 
die het leuk vindt om met andere 
mensen te wandelen. Deelname is 
gratis en vrijblijvend: je sluit aan 
wanneer het jou uitkomt. De 
organisatie ligt per dorp bij 
enthousiaste vrijwilligers. Zij 
wandelen mee en na afloop wordt 
er gezamenlijk een kopje koffie of 
thee gedronken. 
Consumpties voor eigen rekening. 
Aanmelden is niet nodig. 
 
Tijdstip: 
Van 09:00-10:00 uur. 
 
Locatie: 
Start vanaf boerderij De 
Boschhoeve, Neersteindsestraat 3 
in Horssen. 
 
 



wandelen mee en na afloop wordt 
er gezamenlijk een kopje koffie of 
thee gedronken. 
Consumpties voor eigen rekening. 
Aanmelden is niet nodig. 
Tijdstip: 
Van 13:30-14:30 uur. 
Locatie: 
Start vanaf plein voor Dorpshuis ’t 
Trefpunt in Deest. 
 
Jeu de boules Druten 
Deze activiteit is voor leden van 
seniorenvereniging Dronio in 
Druten. Bent u nog geen lid? Dan 
kunt u dat uiteraard alsnog 
worden. 
Tijdstip: 
Start om 13.30 uur. 
Locatie: 
Dronio 
Kerkeland 7b 
Druten 
Contact: 
Henk van de Hoven: 06-28324910 
of 
Frans Gradussen: 0487-514587 
 
Wandelcafe Druten 
Het Wandelcafe is er voor iedereen 
die het leuk vindt om met andere 
mensen te wandelen. Deelname is 
gratis en vrijblijvend: je sluit aan 
wanneer het jou uitkomt. De 
organisatie ligt per dorp bij 
enthousiaste vrijwilligers. Zij 
wandelen mee en na afloop wordt 
er gezamenlijk een kopje koffie of 
thee gedronken. 
Consumpties voor eigen rekening. 

 
Open inloop jongerencentrum 
Druten 
Elk week op de dinsdag- en 
woensdagavond. 
Tijdstip: 
19.00-23.00 uur. 
Loop gewoon eens binnen! 
 
Jeu de Boules Afferden 
Elke week op dinsdag- en 
donderdagmiddag. 
Je kunt vrijblijvend komen kijken. 
Tijdstip: 
Vanaf 13.30 uur 
Locatie: 
Achter Kulturhus De Meent – 
Ringelenberg. 

Tijdstip: 
Van 10:00-11:00 uur. 
Locatie: 
Start vanaf Ambtshuisplein in 
Druten. 
 
Handwerken en Rummikub in 
Afferden 
Elke woensdagmorgen. Twee 
consumpties koffie/thee verplicht. 
Tijdstip: 
Van 10.00-12.00 uur. 
Locatie: 
Kulturhus De Meent in Afferden. 
 
Fietsen op de woensdag 
Alle woensdagen starten er diverse 
fietsclubjes in verschillende 
dorpen. 
Iedereen is welkom! 
 
FIETSEN VANUIT PUIFLIJK 
Tijdstip: 
De Deurtrappers (ong. 40 km) 
Start: 9:00 uur. 
Tot ongeveer 12.00 uur. 
De Twintigtrappers (ong. 20 km) 
Start: 10:00 uur. 
Tot ongeveer 12:00 uur. 
De Middagtrappers (ong. 35 km) 
Start: 13:30 uur. 
Tot ongeveer 16:00 uur. 
Startlocatie: 
Dorpshuis De Lier 
Koningsweg 12 
6655 AC Puiflijk 
Contact: 
Graag even aanmelden bij: 
Luc Remers 
06-20728539 

het is noodzakelijk om van te voren 
aan te melden i.v.m. maximum 
aantal deelnemers. 
Tijdstip: 
13:30-16:00 uur 
Locatie: 
RIBW DAC De Arc 
Kattenburg 19-21 
Druten 
Contact: 
Bel naar 088-3822426. 
Kijk voor overige digitale 
activiteiten op de 
www.ribwclientenplein.nl. 
 
Open Eettafel Puiflijk 
Gezellig samen eten! Geniet van 
een complete warme maaltijd met 
soep, hoofdgerecht en toetje. 
En natuurlijk een kopje koffie na. 
Tijdstip: 
Van 12:00-14:00 uur. 
Prijs deelname: ongeveer 8 euro. 
Locatie: 
Dorpshuis De Lier 
Koningsweg 12 
6655 AC Puiflijk 
Aanmelden: 
Je kunt je opgeven bij Ida van den 
Hark, tel. 0487-515862. 
 
Jeu de Boules Afferden 
Elke week op dinsdag- en 
donderdagmiddag. 
Je kunt vrijblijvend komen kijken. 
Tijdstip: 
Vanaf 13.30 uur 
Locatie: 
Achter Kulturhus De Meent – 
Ringelenberg. 

http://www.ribwclientenplein.nl/


Aanmelden is niet nodig. 
Tijdstip: 
Van 19:00-20:00 uur. 
Locatie: 
Start vanaf Ambtshuisplein in 
Druten. 
 
Wandelcafe Horssen 
Het Wandelcafe is er voor iedereen 
die het leuk vindt om met andere 
mensen te wandelen. Deelname is 
gratis en vrijblijvend: je sluit aan 
wanneer het jou uitkomt. De 
organisatie ligt per dorp bij 
enthousiaste vrijwilligers. Zij 
wandelen mee en na afloop wordt 
er gezamenlijk een kopje koffie of 
thee gedronken. 
Consumpties voor eigen rekening. 
Aanmelden is niet nodig. 
Tijdstip: 
Van 19:00-20:00 uur. 
Locatie: 
Start vanaf dorpshuis De Horst in 
Horssen. 
 

 
FIETSEN VANUIT HORSSEN: 
Tijdstip: 
Start 14:00 uur. 
Tot ongeveer 16:00 uur. 
Startlocatie: 
Dorpshuis De Horst 
Rijdt 38 
Horssen 
Aanmelden is in Horssen niet 
nodig, je kunt gewoon aansluiten 
wanneer het je past! 
 
FIETSEN VANUIT AFFERDEN 
Iedere eerste woensdag van de 
maand. 
Tijdstip: 
Vertrek om 13.30 uur. 
Startlocatie: 
Kulturhus De Meent in Afferden 
 
Jeu de boules 
Deze activiteit is voor leden van 
seniorenvereniging Dronio in 
Druten. Bent u nog geen lid? Dan 
kunt u dat uiteraard alsnog 
worden. 
Tijdstip: 
Start om 13.30 uur. 
Locatie: 
Dronio 
Kerkeland 7b 
Druten 
Contact: 
Henk van de Hoven: 06-28324910 
of 
Frans Gradussen: 0487-514587 
 
Open inloop jongerencentrum 
Druten 

 
Boerenmarkt Horssen 
Elke donderdag is er een markt met 
streekproducten, rechtstreeks van 
de boerderij! 
Tijdstip: 
Markt en terras zijn open van 
18.00-20.30 uur. 
Locatie: 
Boerderijterras Bij ons Bee 
Neersteindsestraat 3 
Horssen 
 



 

Elk week op de dinsdag- en 
woensdagavond. 
Tijdstip: 
19.00-23.00 uur. 
Loop gewoon eens binnen! 
 


