
DAG VAN ONTMOETEN
Vrijdag 8 oktober 2021 - De Lier - Puiflijk

De Week tegen Eenzaamheid wordt afgesloten op vrijdag 8 oktober met de 
‘Dag van Ontmoeten’ in Dorpshuis De Lier in Puiflijk.

OCHTEND
9.00-10.00 uur
Wandelcafé 9.00 – 10.00 uur
9.30– 12.00 uur – keuze tussen:
Creatieve workshop o.l.v. Bettina & Martijn
10.00 - 11.00 en 11.00 – 12.00 uur
Jeu de Boules 
10.30 – 11.30 uur
Klassieke muziek luisteren o.l.v. 
Piet Bouwhuis
12.00– 13.00 uur
Soep met stokbrood door ’s Heeren Loo

MIDDAG
12.30 – 13.30 uur
Yoga o.l.v. yogadocente Sonja Thoonen
13.30– 14.30 uur - keuze tussen:
-  Gezelschapsspellen en Oud Hollandse 

spelletjes o.l.v. Luc Remers
- Kaarten maken o.l.v. Annemarie Witte
14.30– 15.30
Muzikaal optreden door zangeres Els Gerbrands 
met toetsenist Jeroen Jongmans
15.30– 16.30 uur
Gesprekstafels o.l.v. Mahery 
Afsluiting door wethouder Gérard de Wildt

AANMELDEN: Vanwege het aantal beschikbare plaatsen is vooraf aanmelden gewenst. Opgeven met 
vermelding van naam en telefoonnummer en activiteit(en) kan via planning@voedselbankdruten.nl

Dagprogramma met gratis activiteiten               
‘Kom Erbij!’   Iedereen is 

welkom! 



Ontmoeten is het centrale thema van Druten 
in de week tegen Eenzaamheid 2021. 
Tijdens deze eerste week van oktober 
worden op verschillende locaties allerlei 
activiteiten georganiseerd om mensen 
dichter bij elkaar te brengen. De activiteiten 
zijn gericht op voeding, beweging, contact 
en ontspanning en worden georganiseerd 
door en voor inwoners.

De organisaties die meewerken zijn de 
gemeente Druten, MeerVoormekaar, 
Voedselbank gemeente Druten, Mahery, 
Maas en Waal in Beweging, senioren-
vereniging Puiflijk Druten-Zuid en 
’s Heeren Loo. 

DOE JE MEE OP VRIJDAG 8 OKTOBER? 
Meld je aan via de websites van de 
verschillende organisaties, of via 
planning@voedselbankdruten.nl
 
Telefonisch aanmelden kan ook via 
MeerVoormekaar, telefoon 024-6418459. 

Neem iemand mee naar de activiteiten op 
8 oktober in De Lier, om samen te genieten 
van een onvergetelijke en hartverwarmende 
dag. De koffie, thee en soep zijn gratis.

KOM ERBIJ - 
ONTMOET ELKAAR - 

IEDEREEN IS WELKOM
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