Meer informatie over seniorencontactmiddagen, versie november 2017
Deze contactmiddagen worden georganiseerd door HEVO.
Ook niet-HEVO-leden zijn welkom!
Seniorencontactmiddag in De Ontmoeting
Van 14.00 uur tot 17.00 uur bent u van harte welkom in de Tulpstraat 2-4 in Rosmalen.
U kunt een praatje komen maken, u kunt biljarten en/of gebruik maken van de aanwezige
spellen of een kaartje leggen, al naar gelang u zelf wilt.
De contactmiddag vindt plaats op elke eerste zondag van de maand, ’s middags van 14 tot 17
uur. Vaak is er een uitvoering zoals muziek of toneel.
U hoeft geen lid van HEVO te zijn om aan deze gezellige middagen deel te kunnen nemen.
Voor informatie: Jenny van Rooij, tel.073-5213732

Seniorencontactmiddag De Groote Wielen
Alle senioren zijn welkom op elke 2e en 4e woensdag van de maand op de inloopmiddag. U
kunt terecht in het gebouw Het Groote Hart, Deltalaan 162 van 13.30 uur tot 16.30 uur. De
toegang is gratis.
U kunt gewoon een praatje komen maken onder het genot van een kopje koffie of thee en
eventueel een bloemstukje maken. ( Zie hieronder).
Wilt u verdere informatie omtrent bijvoorbeeld een bijdrage in de onkosten of andere
informatie, neem dan contact op met mevrouw Riet Zijlemans (tel.073-6123990). Of met
Jenny van Rooij (tel. 073-5213732).
Bloemstukjes maken: Voor het maken van een bloemstukje dient u zich drie dagen van te
voren aan te melden (in verband met inkoop materialen) . Meldt u zich af binnen twee
dagen voor aanvang van de seniorenmiddag, dan zijn wij genoodzaakt de kosten bij u in
rekening te brengen.
Heeft u zich aangemeld voor bloemschikken en u komt niet zonder berichtgeving, dan
worden de gemaakte kosten bij u in rekening gebracht.
Seniorencontactmiddag Kruisstraat
Elke laatste dinsdag van de maand is er van 14.00 uur tot 17.00 uur een
seniorencontactmiddag in de Sportkantine Kruisstraat. Adres: Kruisstraat 13, Rosmalen.
De toegang voor deze middagen is gratis. U kunt hier gebruik maken van de aanwezige
spellen en er wordt gekaart o.a. rikken en jokeren. Met mooi weer kunt u gebruik maken van
de jeu de boules baan. En wilt u graag biljarten dan is dit ook mogelijk. U bent van harte
welkom. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw Jenny van Rooij
Tel.073-5213732.
Seniorencontactmiddag Maliskamp
Elke laatste vrijdag in de maand houden we een seniorencontactmiddag in Maliskamp in ons
‘’Trefpunt’’. Gebouw Meerlaer. St.Jozefstraat 1 Maliskamp. Tijd: van 14.00u tot 16.30u.
Op deze middagen kunt u deelnemen aan diverse spelletjes ,kaarten en met mooi weer jeu
de boules spelen. Ook voor een praatje bent u van harte welkom.
Contactpersoon en info: Marij Geurts van Kessel.tel 5214375

Seniorencontactmiddag Molenhoek.
Elke tweede dinsdag van de maand is er in kerkzaal Laurentius, Oude Baan 1 in wijk
Molenhoek te Rosmalen een seniorencontactmiddag. De tijd is van 14.00 uur tot 16.30 uur.
U kunt zich dan weer vermaken met Rikken, jokeren, bridgen, diverse spelletjes.
Info: Betty en Theo van Straten, 073-5212011, theovanstraten@home.nl

Seniorencafé Hintham
Onder auspiciën van de wijkraad: seniorencafé in De Biechten, van 14 – 16 uur.
Vincent van Goghlaan 1 in Hintham.
Informatie:Karel stoffels, tel 6420004 of 06-38223596 of: karelstoffels111@gmail.com

