
                             
  
 
 
 
                     Contactmiddag 2017 voor senioren! 

 
Samen wandelen, fietsen, uit eten of naar een museum... daar wilden we een jaar geleden 
graag mensen uit onze wijk voor bij elkaar brengen. Daarom organiseerden we als Senioren 
Netwerk Armhoefse Akkers al twee keer eerder een contactmiddag. We hebben op die 
middagen mensen met elkaar in contact gebracht en er zijn groepjes gevormd om samen 
gezellige dingen te doen.  
 
Maar het zou nog veel meer kunnen... 
Daarom komen we ook dit najaar weer bij elkaar voor de Contactmiddag 2017!  
Een gezellige middag die hopelijk weer tot een heleboel nieuwe activiteiten en contacten 
leidt. We zorgen voor een paar concrete plannen waar u op in kunt schrijven, dus mis dat 
niet! Alle senioren uit de wijk zijn van harte uitgenodigd om (weer) aanwezig te zijn. Ook 
als u een tijdje niets heeft gehoord van andere mensen die u toen sprak: kom en blaas de 
contacten weer nieuw leven in. We helpen u daar graag bij! 
 
Wanneer: Kom op vrijdagmiddag 17 november om 13.30 uur naar de Pelgrimhoeve.  
De middag duurt tot max. 16.00 uur. We willen graag weten op hoeveel mensen we kunnen 
rekenen, dus geef uzelf op met de strook hieronder. 
 
Hoe het werkt: De middag is gratis, u krijgt koffie/thee, een drankje en iets lekkers.  
Verder gaan we gezellige dingen doen en regelen we dat er ook na deze middag genoeg te 
beleven is. 
  
Nog vragen? Bel dan 013 5446783 (Ineke van Kasteren) of mail naar 
seniorennetwerk@armhoefseakkers.nl. 
 
Tip: neem uw agenda of kalender mee, zodat u meteen afspraken kunt maken! 
 
Groetjes van het Senioren Netwerk Armhoefse Akkers 
 
 
Ja, ik kom / wij komen graag op de Contactmiddag op vrijdag 17 november om 13.30 uur. 
 
Naam/namen:................................................................              1 persoon / 2 personen 
 
Adres:...................................................................................       Telnr.:......................... 
 
Mailadres:................................................................................................... 
 
Stop deze strook vóór 10 november in de brievenbus op J.P. Coenstraat 34a. 
U krijgt verder geen bericht meer, we zien u graag op 17 november in de Pelgrimhoeve! 


