Ga op 6 oktober mee naar de Spoorzone!
Het is zo dichtbij, maar toch zijn veel mensen er nog (bijna) nooit geweest... de Spoorzone in
onze eigen stad! Daarom heeft het Senioren Netwerk Armhoefse Akkers op vrijdag 6 oktober
a.s. een gezellig uitstapje geregeld naar dit gebied, waar zoveel te zien en te beleven is.
We nodigen u uit om mee te gaan en alles mee te ontdekken!
Na ontvangst met koffie of thee en iets lekkers is het tijd voor een rondleiding (ook voor wie
met een rollator loopt) waarin u hoort en ziet wat er allemaal te beleven is in de Spoorzone.
Later in de middag geniet u van de show 'Als de Dag van Toen', verzorgd door Gerard
Korthout van Theater De Boemel. Een onvergetelijke show over het Tilburg van toen en nu!
Ontvangst: om 13.30 uur bij Theater de Boemel, Burg. Brokxlaan 8-76.
U komt hier per fiets of te voet het handigste via de nieuwe fietstunnel tegenover de
Willem II-straat. U ziet dan eerst restaurant RAW. Vlak daarachter ligt De Boemel.
Aan de Burg. Brokxlaan kunt u uw auto betaald parkeren.
Kunt u er zelf niet komen, geef dit dan aan op de bon. Dan zorgen wij voor vervoer.
We nemen daarvoor dan contact met u op.
Het programma van deze middag zal rond 17.00 uur afgelopen zijn.
Het is inclusief koffie/thee met lekkers, meerdere consumpties, rondleiding én show.
Het Senioren Netwerk betaalt mee aan deze dag.
Eigen bijdrage: € 10,00, dit betaalt u bij aanmelding.
Vol = vol, dus wees er snel bij. Het wordt zeker een gezellige middag!
Laat vóór 1 oktober met onderstaande strook weten als u meegaat en stop er gepast geld bij.
Voor evt. informatie kunt u contact opnemen met Ineke van Kasteren, e-mail:
seniorennetwerk@armhoefseakkers.nl , tel. 5446783.
We hopen u te zien op 6 oktober!
Met vriendelijke groeten,
Senioren Netwerk Armhoefse Akkers
Ja, ik ga/wij gaan mee op vrijdag 6 oktober met het uitstapje in de Spoorzone
Naam/Namen:…………………………………………….
Ik kom/Wij komen met 1 persoon/2 personen (graag aangeven)
Adres:………………………………………………………………………………………………….. Telnr. …..................................
O Ik kan er niet zelf komen, neem contact met me op voor vervoer (dit alleen aankruisen indien van
toepassing)
Deze strook inleveren met € 10,00 per persoon vóór 1 oktober op J.P. Coenstraat 34a.

