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Bloemberg.
Op de even weken: Yoga onder leiding van
onja Thoonen.
Neem kussen en matje mee (als je dat
ebt).
ssieke muziek beluisteren
Op de even weken, onder begeleiding van
iet Bouwhuis.
KOM
I J!
men koken
RBmeer
Een
oep bereid door ’s Heerenloo of onder beeleiding van vrijwilligers Betsie Elemans
n Annemarie Godschalk. Samen dekken
- 29 SEPTEMBER T/M 6 OKTOBER we de tafel voor wie wil blijven eten.
Wil je nog wat extra’s eten na de soep? Op
e even weken maakt Rami Zantout tegen
en kleine vergoeding een Syrisch gerecht
laar.

Activiteiten Week
van de ontmoeting
Van 29 september t/m 6 oktober is de Week van de Ontmoeting. In deze week staat ontmoeting centraal en zijn er

elden gewenst.
Opgeven
metDeelname aan de activiteiten is gratis. Wacht niet te lang met aanmelden want vol is vol!
veel extra
activiteiten.
planning@voedselbankdruten.nl.

DONDERDAG 29 SEPTEMBER
09.30-11.30: Taalcafé in locatie de
Doorkijk Druten.
09.30-12.00: Kom kennismaken met
vrijwilligerswerk van MeerVoormekaar.
Locatie: Bibliotheek Druten.
Vooraf aanmelden is
voor beide tijdstippen
niet nodig.
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Samen

VRIJDAG 30 SEPTEMBER
10.00-12.00: Mandenvlechten in
dorpshuis de Lier Puiflijk.
Vlechten is leuk om te doen en een
klein mandje is met de hulp van
Hans en Marian van Vlechtwerk.com
in 2 uur tijd gemaakt.
Aanmelden uiterlijk 27 september
samen1druten@gmail.com

Z.O.Z.

VRIJDAG 30 SEPTEMBER
10.00-12.00: Creatieve tafel in
dorpshuis de Lier Puiflijk
Een mooie kaart of andere creatie.
Met de hulp van Bettina ga je naar
huis met een mooi kunstwerk.

DONDERDAG 6 OKTOBER
Seniorenvereniging Puiflijk dorpshuis De Lier: Iedereen, jong en
oud, wel of geen lid, is welkom.
Na informatie over de Voedselbank
gemeente Druten schuiven wij aan
bij de OEP, de Open Eettafel Puiflijk,
voor een driegangen diner. In de
middag een gevarieerd programma
met o.a. verhalen, film, en spellen.

Aanmelden uiterlijk 27 september
samen1druten@gmail.com
12.00-13.00: We sluiten af met een
kopje soep met stokbrood bereid
door ’s Heeren Loo.

WOENSDAG 5 OKTOBER
13.00-15.00: Multiculturele vrouwengroep in de Doorkijk. Voor alle
vrouwen van alle nationaliteiten.
De voertaal is Nederlands.
Locatie de Doorkijk Druten.
Vooraf aanmelden is niet nodig.

Beweegactiviteiten
Ken je www.meedoeninmaasenwaal.nl al?
Dit platform geeft een overzicht van het
beweeg- en sportaanbod in de gemeente
voor alle leeftijden.

Dagbehandeling van zorggroep
Maas en Waal
Diverse gespreksgroepen
en activiteiten
gedurende
de week.

Wandelcafés in alle dorpen van Druten
Kijk voor de dagen en tijden dat
gewandeld wordt op de website van
Bendefit: www.bendefit.nu

Aanmelden uiterlijk 30 september
per e-mail: info @seniorenpuiflijk.nl
of: 0487-514232

VRIJDAG 7 OKTOBER
10.00-12.00:
Klassieke muziek luisteren.
Iedereen is welkom, ook mensen
die geen lid van Dronio zijn,
locatie Dronio activiteitencentrum
Kerkeland 7B Druten

RIBW
Bij de 3 hoofdlocaties worden
diverse activiteiten georganiseerd.
Enkele voorbeelden:
- Muziekmiddag
- Koffiemoment voor iederen
- Workshop waarbij we gezamenlijk een
gedicht maken en een foto workshop.
Voor een compleet overzicht kijk
op www.ribwclientenplein.nl

