
 
 

                                                                                            

                                                                                                         

E X T R A AC T IVIT E IT E N oktober en novem ber
D onderdag middag               3-okt 14.00 Verhalen uit W.G. van de H uls t.

Vrijdag middag 4-okt 14.00 Met een knipoog  naar dierendag .

D ins dag avond 8-okt 19.30 Interkerkelijk g emeng d  koor ´t H arde

D onderdag 10-okt 11.45 T hema maaltijd

D onderdag middag  10-okt 14.00 D VD / film middag

Vrijdag middag 11-okt 14.00 S pelmiddag - ac tiviteitentafel

D onderdag middag  17-okt 14.00 Voor ac tiviteit:  z ie flyer in de hal.

Vrijdag middag 18-okt 13.45 !! Modes how D en H ors ten

D onderdag middag 24-okt 14.00 Zing en met Anja

Vrijdag middag 25-okt 14.00 F ilm middag
Zaterdag middag 26-okt 15.30 S OOS  :  s preker uit Malawi aan het woord.

D ins dag avond 29-okt 19.30 D ia avond met B ert H ols teg e.

D onderdag middag 31-okt 14.00 Maandelijks e B INGO

Vrijdag middag 1-nov 14.00 Gez ellig heid kent g een tijd.

D onderdag middag 7-nov 14.00 Ac tiviteit met de ac tiviteitentafel

Vrijdag middag 8-nov 14.00 Zing en met dhr. B os s enbroek

Zaterdag middag 9-nov 17.00 P atat middag

D ins dag avond 12-nov 19.30 D iepz ee onderwaterwereld met Martin.

D onderdag 14-nov 11.45 T hema maaltijd

D onderdag middag 14-nov 14.00 Voorlez en uit:  D okter in E ls peet

Vrijdag middag  15-nov 14.00 B akmiddag

Woens dag avond 20-nov 19.30 Vox H umana

D onderdag middag 21-nov 13.30 !! S pelmiddag  met D e R eg enboog s c hool

Vrijdag middag 22-nov 14.00 B ing o 

D onderdag middag 28-nov 14.00 Maandelijks e B ing o

Vrijdag middag 29-nov 14.00 Ac tiviteit met de ac tiviteitentafel

Zaterdag middag 30-nov 15.30 S OOS  middag .



         Wekelijkse activiteiten 

 
                                                

   

Maandag  t/m vrijdag 10.00 uur W.O.C . inloop en K offiedrinken

Maandag morg en 10.00 uur K offiedrinken

Maandag middag  even weken 14.00 uur Handwerkac tiv iteit

Maandag middag  elke week 14.00 uur S joelen en koers bal

Maandag avond oneven weken 19.30 uur S ebt:B ijbels tudie avond

Dins dag morg en 10.00 uur K offiedrinken

Dins dag middag 14.00 uur G ez ellig  s amenz ijn

met wis s elend prog ramma

Woens dag morg en 10.00 uur G ez amelijk  K offiedrinken

Woens dag morg en 9.30 uur K oers bal

Donderdag morg en 10.00 uur K offiedrinken.

E lke 2e donderdag  11.45 uur T hema maaltijd

van de maand Opg even  v ia antwoords trook

vanaf week voor datum.

Donderdag middag 14.00 uur Ontmoeting s middag

s pec iale ac tiv iteit wordt bekend 

g emaakt v ia affic he in de hal.

Donderdag avond 19.00 uur K lik  en T ik  c urs us

voor vrag en kunt u terec ht

in de bibliotheek

Vrijdag morg en 10.00 uur K offiedrinken.

Vrijdag middag 14.00 uur G ez ellig  s amenz ijn of s pel.

Voor bijz ondere ac tiv iteit:  z ie flyer in de hal.

Vrijdag avond 19.00 uur Weeks luiting .

Iedere laats te z aterdag  15.30 uur S oos middag .

van de maand Zie flyer in de hal.


