
 

Activiteitenagenda
 
 
Op woensdag 15 maart is ruimte G1-2 in gebruik voor de provinciale verkiezingen. 
Op dinsdag 14 en op donderdag 16 maart zijn er eventueel voorbereidende of afsluitende activiteiten in G12. Als de
planning hiervan duidelijk is wordt besloten welke activiteiten al dan niet aangepast door kunnen gaan.
 
Dagwandeling
De deelnemers vertrekken op woensdag 1 maart om 08.45 uur vanaf De Wetering voor een wandeling in de omgeving
van Hulsel . Wie mee wil wandelen, moet zich aanmelden via de site van Seniorenvereniging Loon op Zand.
 
Klassieke muziekmiddag
Op vrijdag 17 maart wordt de opera Porgy en Bess van George Gershwin vertoond op het witte doek in G1-2. Aanvang
14.00 uur. De entree is € 2,00.
 
Filmhuis
Op vrijdag 24 maart wordt de film La Grande Bellezza vertoond op het witte doek in G1-2. De film start om 14.00 uur. De
entree is € 2,00.
 
Computerwerkgroep
Op dinsdag 14 en 28 maart zijn tussen 10.00 en 12.00 uur leden van de computerwerkgroep aanwezig in de ruimte
van de SeniorenVereniging in De Venloene, Zij helpen u individueel en gratis met uw digitale vragen. De ervaring is dat
als iemand eenmaal de stap heeft gezet om met een vraag naar het computercafé te komen vaker langskomt. Loop
dus gerust binnen. Wilt u  geholpen worden en bent u niet in staat om naar het computercafé te komen, neem dan
contact op met Laura Huibers. Tel. 0416 361615.
 
Leeskring
Op woensdag1 maart van 9.30 - 11.30 bijeenkomst van leeskring 1 in de Venloene.
Te bespreken boek: "Daar waar de rivierkreeften zingen" van Delia Owens.
 
Bridge, rikken, jokeren, vrij kaarten, bingo en sjoelen
Op maandag is het bridgen van 10.00 tot 12.00 uur in ruimte G1,2. De deelname is gratis. Bingo is op de eerste
maandag (6 maart) van de maand vanaf 14.00 uur in G1-2. Op donderdag 2, 9, en16 maart is er in G1-2 een rik- en
jokerconcours, het inschrijfgeld is € 2,00. De aanvangstijd is steeds 13.45 uur. De sjoelcompetitie is deze keer op de
tweede woensdag (8 maart) om 14.00 uur in G1-2. 
 
Fotoclub
Elke tweede maandag van de maand (13 maart) komen de leden om 14.00 uur bij elkaar in G1-2. Nieuwe leden zijn
welkom. Informatie kunt u inwinnen bij Ulrich Geimer, E: ulrich@geimer.nl.
 
Schilder- en tekengroepen
De bijeenkomsten zijn op woensdag van 09.30 tot 11.30 in G1-2. De ene week groep 1, de ander week groep 2.
Nieuwe leden zijn welkom. Opgeven bij Harrie de Weert. E: hcmdeweert@online.nl.
 
Line dance
Op donderdagmiddag dansen we in de grote zaal van de Wetering. U bent van harte welkom om een gratis proefles
te volgen. Info: Karin Vermue M: 06 230 182 02 of E: eurostyle@wxs.nl. 
 
Bewegen voor senioren
Op dinsdag- en donderdagochtend zijn er verschillende groepen die in de grote zaal van De Wetering bewegen.
Nieuwe leden zijn welkom. Voor informatie kunt u terecht bij Cock Dusee, E: cockdusee@home.nl.
 
Tafeltennis
Op vrijdag wordt van 10.00 tot 11.00 uur door een enthousiast groepje mensen gespeeld in G3. Ad Leijtens is de
contactpersoon. E: aleijtens@home.nl.
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