
VRIJDAG
Creatieve activiteit

Schilderen, tekenen of schrijven onder 
begeleiding van Letty Broere. Materiaal 
aanwezig.

Gezelschapsspellen
Kaarten, Rummikub en meer. Spellen 
aanwezig. Je mag ook je favoriete spel 
van thuis meenemen.

Koffie & Kaart
Kaarten maken onder begeleiding van 
Annemarie de Witte. Materiaal aanwezig.

Beweeg je fit!
Op de oneven weken: Zumba Gold (op 
de stoel) onder begeleiding van Olga 
Bloemberg.
Op de even weken: Yoga onder leiding van 
Sonja Thoonen. 
Neem kussen en matje mee (als je dat 
hebt).

Klassieke muziek beluisteren
Op de even weken, onder begeleiding van 
Piet Bouwhuis.

Samen koken en meer
Soep bereid door ’s Heerenloo of onder be-
geleiding van vrijwilligers Betsie Elemans 
en Annemarie Godschalk. Samen dekken 
we de tafel voor wie wil blijven eten.
Wil je nog wat extra’s eten na de soep? Op 
de even weken maakt Rami Zantout tegen 
een kleine vergoeding een Syrisch gerecht 
klaar.

ONTMOET ELKAAR in DE LIER!
20 juli t/m 27 augustus, iedere dinsdag en vrijdag van 10.00-12.00 uur

Gratis, met na afloop een kop soep

DINSDAG
Wandelcafé: frisse start van de dag

Wandelroute van 5 km in en om Puiflijk.  
Let op: van 9:00-10:00 uur!

Jeu de Boules
Elke 2e en 4e week van de maand. Bij veel 
aanmeldingen starten nieuwe groepjes op 
andere dagen en tijdstippen.

Handwerken
Haak mee voor Stichting Hartendekens. 
Onder begeleiding van Henny Beers. 
Ook breien en borduren. Eigen materiaal 
meenemen.

Mixed Media
Creatieve werkvorm onder begeleiding 
van Bettina Denie. Materiaal is aanwezig.

Gezelschapsspellen
Kaarten, Rummikub en meer. Spellen 
aanwezig. Je mag ook je favoriete spel 
van thuis meenemen.

Klassieke muziek beluisteren
Op de oneven weken, onder begeleiding 
van Piet Bouwhuis.

Mahery
Veilige ontmoetingsplek om samen te 
lachen en ervaringen te delen. Let op: van 
13.00-15.00 uur! Liever eerst even persoon-
lijk contact? Mail of bel naar Karin Broere 
06-22978690 of k.broere@ribw-nr.nl.

Samen koken en meer
Soep bereid door ‘s Heerenloo. Samen dek-
ken we de tafel voor wie wil blijven eten.

Aanmelden voor (een van) deze activiteiten:
Vanwege de COVID19-beperkingen is vooraf aanmelden gewenst. Opgeven met 
vermelding van naam en telefoonnummer kan via planning@voedselbankdruten.nl.


