
PROGRAMMA 60+ HUMMELO EN KEPPEL 2019/2020

Seniorenclub 60+ en ouder organiseert maandelijks in de periode september t/m april een gezellige

middag. Iedereen in deze leeftijdsgroep is van harte welkom. Mocht u echter jonger zijn en bent u
eenzaam of verveelt u zich, dan bent u eveneens van harte welkom. Er wordt geen contributie

gevraagd, maar de bezoekers worden verzocht een prijsje van om en nabij van € 5,00 voor de

verloting mee te brengen.

Zaterdag 7 september, aanvang 14.00 uur in het Dorpshuis in Voor-Drempt

Jan en Margret Rooijakker hebben 10 jaar op Curacao en 3 jaar op Bonaire gewoond . De ervaringen

en belevenissen, die zij hebben opgedaan willen zij graag aan ons vertellen.

Deze middag kunt u zich opgeven voor de jaarlijkse busreis naar de Noordoostpolder (drie generaties

later) op dinsdag 8 oktober a.s. In Nagele worden we ontvangen met koffie en appeltaart met

slagroom. Na de koffie stappen we in de bus met een gids voor een rondrit door de polder en over

de dijken. Na afloop staat er een goed verzorgde lunchbuffet, incl. soep en iets warms voor u gereed.

De kosten bedragen € 42,50 per persoon. Bankreknr. Seniorenclub 60+ t.a.v. A.J.H. Pelgrom-

Gaikhorst NL21RABO 0315000678 ov.v. uw naam.

Vrijdag 4 okober Dag van de ouderen, aanvang 14.00 uur bij Den Bremer in Toldiik

Deze middag wordt georganiseerd door de Stichting Welzijn Drempt & Hummelo en Keppel en

Stichting Welzijn Steenderen. Seniorenclub 60+ is hierbij van harte uitgenodigd.

Dinsdag 8 oktober Jaarlijkse busreis

Vertrek Hummelo:.08.20 uur Zorgcentrum Hyndendael

Vertrek Hoog-Keppel: 08.30 uur Burg. Van Panhuysbrink

Vertrek: Voor Drempt: 08.40 uur Parkeerplaats bij het Dorpshuis

Thuiskomst: ca 17.00 uur

Vrijdag l november, aanvang 14.00 uur bii FF bil Steef in Hummelo

Keel/Neus en Oor (KNO)arts Robbert Ensing, verbonden aan het Gelre ziekenhuis in Zutphen geeft

deze middag een lezing/presentatie over zijn werk.

Zaterdag 14 december, aanvang 14.00 uur bii FF bii Steef in Hummelo

Kerstbijeenkomst.

Zaterdag 18 januari 2020. aanvang 14.00 uur in het Dorpshuis in Drempt

Optreden van 2 FREEMDE mannen, die liedjes maken over hun leven en er gaandeweg achterkomen

dat alles slechts draait om l groot ding lief zijn.

Z.O.Z.



Zaterdag 15 februari, aanvang 14.00 uur bii FF bil Steef in Hummelo

't Nol) 'nkoor De breurs oet Hoksebarge brengt oeleu een programma met eigen leedjes,of-ewisseld

met korte conferences. En dat ollemoal in het plat.

Zaterdag 21 maart, aanvang 14.00 uur in het Dorpshuis in Drempt

Dialectverhalen worden verteld door Johan Eppink

Zaterdag 18 april, aanvang 14.00 uur bii FF bii Steef in Hummelo

Mannenkoor Leedvermaak uit Eibergen treden deze middag op met meezingers en dialectmuziek.


