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Lokale Commissie
AMMERSTOL 2022 - 2023

Activiteiten worden georganiseerd vanuit:
Het ‘H. Zanen Buurthuis’ Ds. Hugenholtzstraat 4 Ammerstol

(Ook te huur voor activiteiten!)

Lokale Commissie Ammerstol (v.l.n.r.) 

Adrie Huijsmans penningmeester

Inge Scheer voorzitter, tel. 06 - 252 21 705 

mail: inge.cor@casema.nl

Henk Fredrikze vice-voorzitter

Sjaak van Buren 2e penningmeester

Marianne van Arkel lid * staat niet op de foto

Wij zijn nog op zoek naar nieuwe bestuursleden voor de functie van secretaris en 2 

algemene bestuursleden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Inge 

Scheer.

mailto:inge.cor@casema.nl


Vaste activiteiten
Locatie H. Zanen Buurthuis 2022-2023

Het H. Zanen Buurthuis, Ds. Hugenholtzstraat 4 Ammerstol

U kunt van al onze activiteiten op de hoogte blijven via onze aankondigingen in de 

kranten, website van WelZijn Krimpenerwaard, onze Facebookpagina en de posters, 

die op de bekende plaatsen in Ammerstol worden opgehangen. 

Biljarten (maandag, woensdag en vrijdag)

13.00 -17.00 uur

Info: J. Brand, tel. 0182 - 352 621

Soos (o.a. kaarten en rummikub)

Dinsdag van  14.00 -17.00 uur 

Yoga o.l.v. Arjanne de Leeuw Bouter

Dinsdag 10.00 - 11.00 uur 

Aanmelden: WelZijn Krimperwaard, tel. 085 - 066 23 70

Woensdag

Koffie van 9.00 -10.30 uur 

Buiten bewegen (onder begeleiding) 
van 9.00 -10.00 uur

Open Eettafel van 12.00 -13.30 uur in ‘De Amerhof’

Volksdansen 

Donderdag 10.00 - 11.15 uur

Aanmelden: WelZijn Krimpenerwaard, tel. 085 - 066 23 70

Kom gerust een keertje kijken / gratis proefles meedoen!

Gymnastiek H. Zanenhuis

Vrijdag 9.00 - 9.45 uur

Aanmelden: WelZijn Krimpenerwaard, tel. 085 - 066 23 70
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Activiteitenprogramma
H. Zanen Buurthuis 2022-2023

Voor activiteiten met eten of bij workshops dient u zich telefonisch op te geven 

bij Ina van Duijvendijk, tel. 353648 en b.g.g. bij  Inge Scheer, tel. 06 - 252 21 

705. Betaling gepast bij binnenkomst.

SEPTEMBER 2022

Dinsdag 6 september Eerste Soosmiddag

Tijdens deze eerste soos zal er koffie met gebak o.i.d. worden geserveerd, later een 

drankje en een hapje. Aanvang 14.00 uur.

Woensdag 7 september Wandeltocht

Rondje Zevenhuizerplas, 7 km. o.l.v. Piet en Adrie Bos. De Zevenhuizerplas is een 

bijzonder meer met op de achtergrond de skyline van Rotterdam. Het is ontstaan 

door zandwinning. Je kan er kanoën, suppen, zeilen en surfen, maar er zijn ook 

allerlei vogels te spotten. Vertrek vanaf het H. Zanen Buurthuis 13.00 uur. 

Kosten € 5,00 p.p. exclusief consumptie. Aanmelden uiterlijk maandag 5 september 

2022 bij Sjaak van Buren, tel. 0182 - 351 880 of 06 - 204 20 086 of per e-mail 

sjaakvanburen@hetnet.nl Bij annulering van de wandeling, is restitutie van het 

deelnamegeld niet mogelijk

Donderdag 8 september Eerste zwemdag van het seizoen

Zwembad ‘De Hofstee’ Bergambacht. Tijd: 11.15 - 12.00 uur. 

Info: WelZijn Krimpenerwaard, 

tel. 085 - 066 23 70 (ma t/m vr 9.00-13.00 uur).

Donderdag 8 september Officiële opening van het seizoen 

Door Sjaak van Buren met een gezellige muziekmiddag thema ‘Nederlandstalig’,

aansluitend een gezamenlijke maaltijd, waar we heerlijke mosselen of saté gaan

Eten met friet. Op deze middag mag u zelf beslissen welke Nederlandse muziek u

Wilt horen. Bij opgave voor deze middag kunt uw favoriete nummer(s) doorgeven 

en Sjaak laat deze dan op deze middag horen. Tel. Sjaak van Buren 0182 - 351 880. 

Voor opgave of u mosselen of saté wilt eten, graag telefonisch opgeven bij Ina van

Duijvendijk tel. 0182 - 353 648. Aanvang 14.30 uur en de kosten zijn  € 7,00 p.p.

incl. koffie/thee, drankje en eten.
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Activiteitenprogramma
H. Zanen Buurthuis 2022-2023

Donderdag 15 september Gregor Hoffman verzorgt een modeshow

Tijdens onze modeshows wordt de nieuwste collectie voor dames en heren 

Getoond met de laatste mode van het seizoen. De modeshow wordt gepresenteerd 

door Gregor met assistentie van twee mannequins, die de bezoekers graag helpen 

met het vinden van de juiste maat. Aanvang 14.30 uur en de kosten zijn € 3,00  p.p. 

incl. koffie/thee, drankje.

Donderdag 22 september Verhalenverteller Stella Speksnijder treedt op onder 

de naam ‘Het Zingende Paard’ met na de pauze Bingo.

Je moet je er bewust van zijn wat je wilt vertellen en aan wie. Om in de beeldspraak 

van de streek te blijven: een verhaal moet rijpen, net als kaas. En dan moet je het 

laten zien, voelen, beleven. We laten ons verrassen wat ze deze middag komt 

vertellen. Aanvang 14.30 uur, kosten € 3,00 p.p. incl. koffie/thee en een drankje.

Woensdag  28 september Dagtocht Kip en 't Ei en Tingieterij incl. lunchbuffet 

en diner. Bustocht voor de inwoners uit de kernen Ammerstol, Bergambacht en 

Berkenwoude. Deze Bustocht gaat naar het ‘Gastvrei Aalshof’ in het plaatsje Haps 

waar wij  ontvangen worden met 2x koffie of thee en 1x huisgemaakt appelgebak. 

Hierna volgt een rondleiding/presentatie (kip of ei) en een proeverij van advocaatjes. 

Na deze ochtend rijden we verder naar Millingen aan de Rijn en komen we circa 

13.00 uur  aan bij de ‘Gelderse poort’ voor een heerlijk lunchbuffet. 

Daarna vertrekken wij richting Alphen aan de Maas (GLD) waar we een bezoek 

brengen aan Tingieterij ‘t Oude Ambacht’. Tin gieten is een uniek, bijna vergeten 

ambacht. In deze tingieterij is van dat laatste echter niets te merken. Hier wordt u 

alles verteld over het product en de vele mogelijkheden die tin biedt, waarna u 

meegaat naar de werkplaats en tot slot de showroom bezoekt. In de werkplaats wordt 

het echte vakmanschap gedemonstreerd. De tingieter laat u zien hoe een product 

ontstaat: doorgieten, forceren en polijsten. Na dit bezoek aan de tingieterij heeft het 

ambacht bijna geen geheimen meer voor u. 

- vervolg Bustocht volgende bladzijde -
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Activiteitenprogramma
- VERVOLG -

- Vervolg Bustocht -

Na dit bezoek rijden we met de bus huiswaarts, maar niet voordat we deze dag af 

gaan sluiten bij ‘Restaurant onder de Pannen’ in Leerbroek, waar u nog heerlijk van 

een 3 gangen menu kan genieten. Kosten: € 60,00 per persoon. Tijdig aanmelden 

voor 1 september 2022 ! Vol =Vol. 

Aanmelden: Mieke Goudriaan tel. 0182 - 352 731 of miekegoudriaan1@ziggo.nl

Let op!  Vanwege de overeenkomst met de busonderneming is bij annuleren van de reis restitutie

van het reisgeld niet mogelijk. Voor een reis/annuleringsverzekering dient u zelf te zorgen.

OKTOBER 2022

Donderdag 6 oktober Presentatie over de vliegende Vrienden (vogels) 

Door de Natuur Vogel  Werkgroep Krimpenerwaard. 

Iemand van de werkgroep komt vertellen over de werkzaamheden 

van de NVWK en laat daarbij prachtige beelden zien van diverse 

vogels, die voorkomen in de Krimpenerwaard. 

Aanvang 14.30 uur en de kosten bedragen € 3,00 p.p. 

incl. koffie/thee en een drankje. 

Woensdag 12 oktober Wandeling

Het eiland van Brienenoord, 3 km. o.l.v. Piet en Adrie Bos. In 2020 zijn we hier al

Een keer geweest, maar toen waren ze nog bezig met de renovatie. Die is nu klaar,

dus we zijn benieuwd hoe het geworden is. 

Vertrek vanaf het H. Zanen Buurthuis 13.00 uur. Kosten € 5,00 p.p. exclusief

consumptie. Aanmelden uiterlijk maandag 10 oktober 2022 bij Sjaak van Buren, 

tel. 0182 - 351 880 of 06 - 204 20 086 of per e-mail sjaakvanburen@hetnet.nl  
Bij annulering van de wandeling, is restitutie van het deelnamegeld niet mogelijk.

Donderdag 13 oktober Herfstarrangement maken o.l.v. Inge Scheer.

Zelf meebrengen: een tuinschaar, knijptang en een mesje. Aanvang 14.30 uur.

Kosten € 12,50 p.p. incl. koffie/thee en een drankje. Voor deelname opgeven t/m 5

oktober 2022.
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Activiteitenprogramma
- VERVOLG -

Dinsdag 18 oktober Sfeervol Herfstconcert door Muziekvereniging 

‘Excelsior 64’  in het H. Zanen Buurthuis. Iedereen, oud of jong, is welkom!  

Aanvang 20.00 uur ’s avonds. Zaal open 19.30 uur. Entree € 3,00 p.p. incl. 

koffie/thee

Donderdag 20 oktober Film over de Grote Brand in Bergambacht door Roel 

Botter en na de pauze spelen we een pub quiz, waar leuke prijsjes mee te 

verdienen zijn. Na afloop eten we een heerlijke lasagne. Aanvang 14.30 uur in 

het H. Zanen Buurthuis. Kosten € 7,00 p.p. incl. koffie/thee en een drankje. 

Donderdag 27 oktober Goochelen met Leen van Arkel 

Leen goochelt al jaren en vindt het leuk om dit een keer voor de bezoekers van het 

H. Zanen Buurthuis te doen. Houd uw ogen goed open deze middag!  

Aanvang 14.30 uur in het H. Zanen Buurthuis. Kosten € 3,00 p.p. incl. koffie/thee en 

een drankje

NOVEMBER 2022

Donderdag 10 november Sterren playbackshow en Crazy Bingo o.l.v. Inge 

Scheer. Bekende Ammersenaars die zich voordoen als een bekende artiest en 

zijn/haar muziek playbacken. Dit alles onder het toeziend oog van een jury (publiek). 

Tussen de optredens door spelen we Crazy Bingo. Zelf je nummers invullen op de 

bingokaart. Leuker kunnen we het niet maken! Uiteraard zijn er werkelijk 

fantastische crazy bingoprijzen te winnen! Aanvang 14.30 uur en de kosten zijn 

€ 3,00 p.p. incl. koffie/thee en een drankje

Donderdag 17 november Gezellige en geheel verzorgde Ontmoetingsdag 

voor de inwoners van Ammerstol, Bergambacht en Berkenwoude.

Locatie: De Zwaan Buurthuis te Berkenwoude. Aanvangstijd 9.30 uur. 

Kosten € 17,50 p.p. incl. koffie/thee en gebak, uitgebreide lunch, drankje en hapje. 

Op verzoek wordt voor vervoer gezorgd. 

Aanmelden Mieke Goudriaan, tel. 0182 - 352 731 of miekegoudriaan1@ziggo.nl
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Activiteitenprogramma
- VERVOLG -

Donderdag 24 november Een reis op een sportmotor naar de Baltische Staten en 

terug door Cor en Carla Schouten. Evenals vorig jaar nemen Cor en Carla u weer mee 

op hun reis in woord en beeld. Kosten € 3,00 p.p. incl. koffie/thee en een drankje.

DECEMBER 2022

Donderdag 1 december Sinterklaasviering met vooraf gourmetten

Dit jaar gaan we het Sinterklaasfeest anders vieren. 

We beginnen deze viering al om 16.00 uur ’s middags. 

We drinken eerst iets en daarna gaan we gezellig gourmetten. 

Na afloop zullen Sint en Piet het H. Zanen Buurthuis bezoeken 

en wie lief is geweest krijgt dan een cadeautje. 

Aanvang 16.00 uur, kosten € 12,50 p.p. incl. koffie/thee 

en een drankje. 

Opgeven t/m donderdag 24 november 2022 

telefonisch bij Ina van Duijvendijk, tel. 0182 - 353 648

Donderdag 15 december Creatieve middag, kerstarrangement o.l.v. Inge Scheer

We gaan deze middag een mooi kerststukje maken onder leiding van Inge Scheer.

Zelf meebrengen: tang, schaar en een mesje. Aanvang 14.30 uur. Kosten: € 12,50 p.p. 

incl. koffie/thee

Vrijdag 16 december Kerstviering met kerstdiner

Traditioneel vieren wij kerst met een feestelijk diner. Ook wordt er een kerstverhaal

verteld of een kerstgedicht voorgedragen. Aanvang: 16.30 uur en de kosten bedragen

€ 15,00 p.p. Voor deelname opgeven t/m donderdag 8 december 2022. 

Let op: wees er snel bij, want Vol = Vol!

JANUARI 2023

Dinsdag 3 januari Nieuwjaarssoos en nieuwjaarsreceptie

We kunnen dan op gezellige wijze met elkaar de beste wensen uitwisselen. 

Aanvang Soos 14.00 uur, aanvang Nieuwjaarsreceptie 16.30 uur.
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Activiteitenprogramma
- VERVOLG -

Donderdag 12 januari Peter Sluisman presenteert namens de Historische 

Vereniging Bergambacht ‘Van Tulpenbollen tot bollenvelden’ en ‘Kunstnijverheid van 

de Tulp door de eeuwen heen’. Aanvang 14.30 uur en de kosten bedragen 

€ 3,00 p.p. incl. koffie/thee en een drankje.

Donderdag 19 januari Sjoelwedstrijd met Oudhollandse spellen

Ook dit jaar wordt er 2 keer gesjoeld en evenals vorig jaar worden er ook

Oudhollandse Spellen neergezet. Om voor een prijsje in aanmerking te komen, 

moet er zowel gesjoeld alsook de spellen gespeeld worden. Aanvang 14.30 uur.

Kosten € 3,00 p.p. incl. koffie/thee en een drankje.

Donderdag 26 januari Dia’s van oud-Ammerstol en een film van het 

Fruitcorso in Tiel door Henk Fredrikze en Sjaak van Buren met na afloop

Boerenkoolstamppot. Hier worden weer oude herinneringen opgehaald. 

Misschien ben u zelf nog wel mee geweest naar het Fruitcorso in Tiel. 

Aanvang 14.30 uur. De kosten bedragen € 7,00 p.p. incl. koffie/thee, drankje en

eten. Opgeven t/m 19 januari 2022 bij Ina van Duijvendijk, tel. 0182 - 353 648.    

FEBRUARI 2023

Donderdag 9 februari Gezellige muziekmiddag o.l.v. Sjaak van Buren met 

Het Thema ‘Evergreen’. Op deze middag mag u zelf beslissen welke Nederlandse

Muziek u wilt horen. Bij opgave voor deze middag kunt uw favoriete nummer(s)

doorgeven en Sjaak laat deze op deze middag dan horen. Tel. Sjaak van Buren 

tel. 0182 - 351 880. Aanvang 14.30 uur en de kosten zijn € 3,00 p.p. incl. 

koffie/thee, drankje.

Donderdag 23 februari Rotjeknor, de stad waar Inge en Adrie zijn opgegroeid met 

na afloop Chinees buffet. Presentatie door Adrie Huijsmans en Inge Scheer. Zij 

nemen ons mee naar hun verleden, waar ze vandaan komen en hoe ze daar zijn 

opgegroeid. Een gezellige presentatie met leuke anekdotes en typische Rotterdamse 

uitspraken. Aanvang 14.30 uur en de kosten bedragen € 7,00 p.p. incl. koffie/thee, 

drankje en eten. Opgeven t/m donderdag 19 januari bij Ina van Duijvendijk, tel. 0182 -

353 648.
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Activiteitenprogramma
- VERVOLG -

MAART 2023

Donderdag 2 maart Presentatie over het Zilversmidgeslacht Geelen uit

Schoonhoven door René Kappers. Het wordt een mix van mensen en hun

producten. Aanvang 14.30 uur. Kosten € 3,00 p.p. incl. koffie/thee en een drankje.

Donderdag 9 maart Sjoelwedstrijd van het seizoen met Oudhollandse spellen

Dit seizoen worden er ook 2 Oudhollandse spellen neergezet. Om voor een prijsje 

In aanmerking te komen, moet er zowel gesjoeld alsook de spellen gespeeld

worden. Aanvang 14.30 uur en de kosten bedragen € 3,00 p.p. incl. koffie/thee en

een drankje.

Woensdag 15 maart Wandeltocht Rondje Ouderkerk a/d IJssel, 4 km. o.l.v. 

Adrie en Piet Bos. We starten bij de Ouderkerkse brug en lopen over de Kerkweg 

naar de Tiendweg Oost. Dan lopen we via de speelpolder weer terug naar de 

Ouderkerkse brug. Vertrek vanaf het H. Zanen Buurthuis 13.00 uur. Kosten € 3,00 

p.p. exclusief consumptie. Aanmelden uiterlijk maandag 13 maart 2023 bij Sjaak van 

Buren, tel. 0182 - 351 880 of 06 - 204 20 086 of per e-mail sjaakvanburen@hetnet.nl  
Bij annulering van de wandeling, is restitutie van het deelnamegeld niet mogelijk.

Donderdag 23 maart Mevrouw Gemke Jager komt vertellen over onze 

Streeksieraden

De plattelandsbevolking onderscheidt zich in de 19de en 20ste eeuw door gouden en 

zilveren streeksieraden die zij draagt. Die sieraden vertellen iets over de welstand,

levensfase, kerkgenootschap en vooral over de streek waar iemand vandaan komt

In deze lezing worden de verschillen en de karakteristieke onderdelen van het 

streeksieraad inzichtelijk gemaakt. Wat is toch precies een oorijzer? En waar komt 

de ‘Zeeuwse’ knoop vandaan? Ook komt een aantal specifieke technieken ter 

sprake. Aanvang 14.30 uur en de kosten bedragen € 3,00 p.p. incl. koffie/thee en 

een drankje.
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Activiteitenprogramma
- VERVOLG -

Donderdag 30 maart Anneke Schwaab neemt u, samen met Louis, mee op hun 

reis door Suriname. Ze laat verschillende delen van Suriname aan u zien, zoals de 

plantages, het regenwoud, het strand met de schildpadeieren, Paramaribo en nog veel 

meer. Aanvang 14.30 uur en de kosten bedragen € 3,00 p.p. incl. koffie/thee en een 

drankje.

APRIL 2023

Donderdag 6 april Paasarrangement maken met Inge Scheer

Meebrengen: tang, schaar en een mesje. Aanvang 14.30 uur. Kosten € 12,50 p.p. 

inclusief materiaalkosten en koffie/thee.

Zaterdag 8 april Paasbrunch

Deze zaterdag voor Pasen verzorgen 

we een feestelijke Paasbrunch. 

Aanvang 11.00 uur, kosten € 7,00 p.p. 

Voor deelname opgeven uiterlijk t/m maandag 

3 april 2023.

Woensdag 12 april  Dagwandeling, 8 km. o.l.v. Adrie en Piet Bos naar Katwijk.

De wandeling gaat via  een Boswachterspad door Hollands Duin bij Katwijk. Vertrek 

vanaf het H. Zanen Buurthuis 9.00 uur. Kosten € 7,00 p.p. exclusief consumptie.

Aanmelden uiterlijk maandag 10 april 2023 bij Sjaak van Buren, tel. 0182 - 351 880 of

06 - 204 20 086 of per e-mail sjaakvanburen@hetnet.nl 

Bij annulering van de wandeling, is restitutie van het deelnamegeld niet mogelijk.

Vrijdag 14 april Sfeervol Lente-optreden van Visserskoor de Zingende

Zalmvissers in het H. Zanen Buurthuis Iedereen, oud of jong, is welkom! 

Let op! aanvang 19.30 uur ’s avonds, zaal open om 19.00 uur. 

Entree € 3,00 p.p. incl. koffie / thee.

Donderdag 20 april Excursie naar Kruiswijk in Bergambacht

Vertrek vanaf het H. Zanen Buurthuis 13.15 uur. Deelname aan deze excursie is gratis. 

U kunt zich hiervoor opgeven t/m 12 april 2023.
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Activiteitenprogramma
- VERVOLG -

MEI 2023

Donderdag 4 mei  Kegelen op het terras met na afloop patat eten met een kroket

Bij goed weer gaan wij weer kegelen op het terras achter het H. Zanen Buurthuis.

Mocht het weer niet meewerken, dan zal de kegelbaan binnen worden opgesteld.

Aanvang 14.30 uur. Kosten € 7,00 p.p. incl. eten, koffie/thee en een drankje.

Woensdag 10 mei Wandeling Rondje Zegerplas, Alphen a/d/Rijn, 5 km., o.l.v. 

Adrie en Piet Bos. De Zegerplas is een plas aan het Aarkanaal en is vanaf 1964 

ontstaan door zandwinning t.b.v. de aanleg van de wijk Ridderveld in Alphen a/d Rijn. 

Vertrek vanaf het H. Zanen Buurthuis 13.00 uur. Kosten € 5,00 p.p. excl. consumptie. 

Aanmelden tot uiterlijk  maandag 9 mei 2023 bij Sjaak van Buren, tel. 0182 - 351 880 

of 06 - 204 20 086 of per e-mail sjaakvanburen@hetnet.nl  

Bij annulering van de wandeling, is restitutie van het deelnamegeld niet mogelijk.

Donderdag 11 mei Annie Hoogendijk gaat u prachtige natuurfoto’s laten zien van

Onze Krimpenerwaard. Aanvang 14.30 uur en de kosten bedragen € 3,00 p.p. incl.

koffie/thee en een drankje. 

Woensdag 17 mei Dagtocht chocolaterie en asperges en wijn incl. lunch en diner.

Bustocht voor de inwoners uit de kernen Ammerstol, Bergambacht en

Berkenwoude. Deze Bustocht gaat naar de chocolaterie van Noppen in Ridderkerk,

waar wij  ontvangen worden met koffie en chocolaatjes. Hierna volgt een

rondleiding/presentatie chocolade Na deze ochtend rijden we verder naar Terheijden

en komen we circa 12.45 uur  aan bij de ‘De Gouden Leeuw’ voor een heerlijk

lunchbuffet.

Daarna vertrekken wij richting Etten Leur waar we een bezoek brengen aan ‘De

Santspuy wijn- en aspergeboerderij’. Onder het genot van koffie/thee en een lekker

stuk appelcake, wordt het verhaal over de boerderij met u gedeeld. Over de asperges,

wijn, likeuren en een beetje historie. Zij vertellen over ‘de mens achter’ en het ‘gevoel’

waarmee zij hun bedrijf runnen. Daarna wandelen we op het gemak langs de wijngaard

en de aspergevelden. U ziet hoe de asperges op maat en klasse worden gesorteerd.

- vervolg Bustocht volgende pagina -
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Activiteitenprogramma
- VERVOLG -

- Vervolg bustocht -

In het drukbezochte boerderijwinkeltje krijgt u een overzicht van hun mooiste producten 

en de sfeervolle landelijke cadeautjes om mee naar huis te nemen. Na dit bezoek 

rijden we met de bus huiswaarts, maar niet voordat we  deze dag af gaan sluiten bij 

‘Restaurant De Gouden leeuw’ in Terheijden, waar u nog heerlijk van een 3-gangen 

menu kan genieten. Kosten € 60,00 per persoon. 

Tijdig aanmelden voor 21 april 2023. Vol = Vol!

Aanmelden Mieke Goudriaan, tel. 0182 - 352 731 of miekegoudriaan1@ziggo.nl

Let op!  Vanwege de overeenkomst met de busonderneming is bij annuleren van de reis restitutie

van het reisgeld niet mogelijk. Voor een reis/annuleringsverzekering dient u zelf te zorgen.

Donderdag 25 mei Plaatsnamen rebus o.l.v. Henk Fredrikze.

Dit wordt een hele leuke middag, waarbij uw kennis over plaatsnamen zeer van pas 

kan komen. Aanvang 14.30 uur en de kosten bedragen € 3,00 p.p. incl. koffie/thee en 

een drankje.

JUNI 2023

Donderdag 1 juni Seizoenafsluiting met barbecue

We gaan een heerlijke barbecue verzorgen. U kunt in ieder geval rekenen op een 

leuke middag/avond. Zie t.z.t. hiervoor de publicaties in de regionale kranten en 

op de publicatieborden in het H. Zanen Buurthuis en de Amerhof. Aanvang 16.30 uur, 

kosten € 12,50 p.p. all inclusive. Voor deelname opgeven t/m 26 mei 2023.

Iedereen een fijne 
zomervakantie toegewenst!


