
 

Kom erbij programma van 1 t/m 8 oktober 2019 
Kom erbij en ontmoet elkaar in deze week vol gezellige en inspirerende 
bijeenkomsten! De meeste bijeenkomsten zijn kosteloos en van te voren 
aanmelden is niet nodig. Indien dit anders is, staat het erbij. 
 

 

di 1 okt: In gesprek met ..  
Een middag met tal van activiteiten en anderen ontmoeten. Ook de medewerkers van Palet Welzijn zijn er 
voor vragen over bijvoorbeeld mantelzorg, ouderenadvies, vrijwilligerswerk en activiteiten. Onder het 
genot van een drankje gaan we graag in gesprek!  
Tijd: van 14.30 uur tot 15.30 uur, Anne Frank Centrum 
 

woe 2 okt: Pannenkoeken met plezier 

Kom gezellig langs met je kids en prik een pannenkoekje mee! Je ontmoet andere ouders met hun 
kinderen. Naast pannenkoeken zijn er ook kleurplaten en kan er geschminkt worden.  
Tijd: van 13:00 tot 15:30 uur, Kerkweg- Oost 159 Waddinxveen. Graag  aanmelden via  
vkieft@kernkracht.nl of 06 81 966 386. 
 

woe 2 okt: Gratis genieten van een high tea  

Ben je alleen of ken je iemand in je buurt die alleen is?  Kom langs en neem gerust iemand mee om te 
genieten van een heerlijke High tea!  
Georganiseerd door het Wijkplatform Vondelwijk/Oranjewijk i.s.m. Ipse de Bruggen. 
Tijd: 14:00 uur, in gebouw Klassewerk, Herman Heijermanslaan 15. Aanmelden via nappies@hetnet.nl.  
 

woe 2 okt: Ontmoet het levende boek 
De boeken zijn mensen die je normaal gesproken niet zo snel zou spreken. Op dat moment leen je een 
‘levend boek’ en ga je in gesprek met elkaar. Iedereen is van harte welkom om mee te doen! 
Tijd: van 10:00 tot 12:00 uur, Cultuurhuys de Kroon 
 

woe 2 okt: Samen aan het avonddiner 

Net als elke woensdagavond kun je in het Bruisnest gezellig mee eten voor een prijs € 5,00 per persoon 
(minima € 3,50). 
Tijd: van 17.30 – 19.30 uur, het Bruisnest,  Kerkweg-Oost 159 . Aanmelden via 
waddinxveen@hetbruisnest.nl of telefonisch op 0182 67 97 33. 
 

woe 2 okt: Avondje uit met het Polderkoor 

Ook een gezellig “avondje uit” beleven? Op deze avond verzorgt het Polderkoor, onder leiding van dirigent 
Wim van Wijngaarden een optreden met populaire muziek van de jaren 60 tot nu. Liedjes die iedereen kent 
en mee kan zingen. Met muzikale begeleiding door 5 muzikanten.  
Tijd: van 19.30 tot 21.00 uur, Souburgh, ridderzaal, Prins Bernhardlaan 2. Toegang is gratis, wel graag een 
kaartje halen bij de receptie want vol=vol. 
 

do 3 oktober: Gratis genieten van een high tea  

Ben je alleen of ken je iemand in je buurt die alleen is?  Kom langs en neem gerust iemand mee om te 
genieten van een heerlijke High tea!  
Georganiseerd door het Wijkplatform Zuid en Oost i.s.m. Zonnig Zuid. 
Tijd: 10:00 tot 11.30 uur, wijkgebouw Zonnig Zuid, St. Victorstraat 4. Aanmelden bij karin.nap@hotmail.com 
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do 3 okt: Hutspot eten, Leidens ontzet   

Een lekkere maaltijd, waarbij muzikant Arie zorgt voor vrolijke begeleiding! 
Tijd: vanaf 12.00 uur, Anne Frank Centrum, Jan van Bijnenpad 1 
Aanmelden t/m 27 september via 088 02 34 247. Kosten  € 8,50 
 

do 3 okt: Welkom bij de ontmoetingsgroep 
Kom je ook gezellig langs deze middag?  We organiseren iets extra’s en hopen je dan graag te ontmoeten! 
Tijd: van 14.15 tot 16.30 uur, in de ruimte van Woonpartners in de Wingerdflat, Wingerd 42. 
 

vrij 4 okt: Soep met spelletjes 

Balletjes in de soep en spelletjes voor bij de soep. Leuk en lekker, dus doe ook gezellig mee! 
Tijd: van 11.00 tot 15.00 uur, Het Bruisnest  Kerkweg-Oost 159. Aanmelden via 
waddinxveen@hetbruisnest.nl of telefonisch op 0182 67 97 33. Kosten  €1,50 
 

ma 7 okt: Samen aan het avonddiner  
Op deze maandagavond kun je in het Bruisnest gezellig mee eten voor een prijs € 5,00 per persoon (minima 
€ 3,50). 
Tijd: van 17.30 – 19.30 uur, het Bruisnest,  Kerkweg-Oost 159 . Aanmelden via 
waddinxveen@hetbruisnest.nl of telefonisch op 0182 67 97 33. 
 

ma 7 okt: Schuif aan de Buurttafel Zonnig Zuid  
Kom ook erbij! Gezellig praten met elkaar onder het genot van een kopje koffie of thee en een lekker 
koekje. Jong en oud, iedereen mag aanschuiven aan onze buurttafel. 
Georganiseerd door buren in de Victorwijk i.s.m. Wadwijzer en wijkplatform Zuid en Oost. 
Tijd: van 10:00 tot 12:00 uur, Wijk- en speeltuinvereniging Zonnig Zuid, Sint Victorstraat 4 
 

di 8 okt: Bijeenkomst brandveiligheid 

Is jouw woning goed ingericht op brandveiligheid?  In deze brandveiligheidsbijeenkomst voor senioren 
worden alle belangrijke onderwerpen toegelicht en kun je vragen stellen. 
Georganiseerd i.s.m. de gemeente Waddinxveen, Brandweer Hollands Midden, Seniorenraad en Palet 
Welzijn. 
Tijd: van 14.00 tot uiterlijk 15.30 uur, Anne Frank Centrum. De bijeenkomst is gratis en inclusief een  kopje 
koffie of thee. Graag aanmelden via a.inthout@paletwelzijn.nl of op 088 02 34 216.  
 

di 8 okt: Koffiemiddag Praatmaatjes Wingerd  
Gezellig onder het genot van een kopje koffie met elkaar in gesprek over van alles. Kosten: vrijwillige 
bijdrage voor koffie of thee, organisatie door Praatmaatjes en Woonpartners. 
Tijd: van 14:00 -17:00 uur, Wingerd 42 
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