
GRATIS!

ZOMERVAKANTIE

Juli
Kom gezellig sjoelen bij het
Seniorenplatform aan de Metaallaan 255
van 14.00 - 16.00 uur. 

1818
Sjoelen

ACTIVITEITEN
VOOR

VOLWASSENEN !

Schilderen en borduren
Danielle Illes en Franka Feenstra geven
een workshop schilderij borduren van
19.00 - 22.30 uur bij buurtcentrum de
Wende. Opgave kan tot maandag 18 juli
17.00 uur door te appen of te bellen
naar 06-39628528.

1919
Juli

VINKHUIZEN

Zumba
Tussen 20.00 uur en 21.00 uur kun je
meedoen met een les Zumba bij
buurtcentrum de Wende. 

Juli
Van 19.30 tot 22.30 uur is er bingo bij
buurtcentrum de Wende. Deelname is
gratis, maar kom op tijd. Vol is vol. 

2020
Bingo



Voor iedereen die het leuk vindt om
creatief bezig te zijn, is er een workshop
stippen bij buurtcentrum de Wende van
19.30 tot 21.00 uur. Aanmelden kan
door te appen of te bellen naar 06-
39628528. Deelname vanaf 12 jaar. 

Workshop stippen

Aug
Op woensdag 3 augustus is er bij de
Goudvink weer Dinner om de Hoek. De
kosten hiervan zijn 8 euro per maaltijd. Het
aantal plaatsen is beperkt, dus graag op tijd
reserveren. Dit kan via 
https://stgbulanpurnama.nl/reservering-
doh/ of door te bellen naar 06-51732149.

33
Dinner om de Hoek

Juli
Vind jij het leuk om Dungeons & Dragons
te spelen of wil je er graag een keer mee
kennismaken? Kom dan naar de D&D-
avond bij buurtcentrum de Wende. Je
bent welkom van 19.30 tot ongeveer
22.00 uur. Naast Dungeons & Dragons
zijn er ook andere fantasyspellen. Graag
even van tevoren aanmelden door te
appen of te bellen naar 06-39628528.

2121
Dungeons & Dragons

Aug
Van 14.00 tot 15.00 uur kun je meedoen
met Tai Chi Tao in 't Vinkhuys. Tai Chi Tao
is een manier van bewegen en is afgeleid
van Tai Chi. 

1616
Tai Chi Tao



Van 14.00 tot 16.00 uur is er bingo bij
MFC 't Vinkhuys. Deelname is gratis,
maar kom op tijd. Vol is vol. 

Bingo

Aug
Kom gezellig sjoelen bij het
Seniorenplatform aan de Metaallaan 
255 van 14.00 - 16.00 uur. 2222
Sjoelen

De fietsclub van MFC 't Vinkhuys zet een
leuke route uit. Vanaf 14.00 uur kun je
gezellig meefietsen. Voor jong en oud. 

FietsclubAug

1717
Van 14.00 - 17.00 uur kun je in MFC 't
Vinkhuys meedoen met een workshop
Bridge.

Workshop Bridge

Wil je je kennis van het bridgen weer
eens opfrissen? Kom dan op 22
augustus van 13.30 - 16.30 uur naar
MFC 't Vinkhuys voor een opfriscursus
Bridge. 

Opfriscursus Bridge

Aug
Van 10.00 tot 12.00 uur kun je meedoen
aan een workshop naaien in MFC 't
Vinkhuys.

1919
Workshop Naaien



Aug
Van 14.00 - 16.00 uur wordt er een
demonstratie en workshop Countryline
gegeven in MFC 't Vinkhuys. Welkom!2424
Countryline

Aug
Van 13.30 tot 14.30 uur kun je meedoen
aan een workshop Engels in MFC 't
Vinkhuys.

2323
Workshop Engels

Van 14.00 tot 15.00 uur kun je meedoen
met Tai Chi Tao in MFC 't Vinkhuys. Tai
Chi Tao is een manier van bewegen en is
afgeleid van Tai Chi. 

Tai Chi Tao

Aug
Van 10.00 tot 12.00 uur kun je meedoen 
aan een workshop naaien in MFC 't Vinkhuys.2626
Naaien

Op vrijdagmiddag is er een groot feest bij
de Kiosk in het Diamantpark onder de
naam Summer Broez'n. Het feest is voor
jong en oud. 

Summer Broez'n

Elke woensdag kun je van
10.00 - 12.00 uur gratis
komen breien en haken bij
de Kiosk in het
Diamantpark.

Elke woensdag
In de vakantie is de Kiosk in
het Diamantpark elke dag
geopend van 14.00 tot
17.00 uur. 

Elke dag
Elke vrijdag is er van
10.00 tot 11.30 uur
koffieochtend bij de
Pareloester, Parelstr.
256. Koffie 0,50 cent. 

Elke vrijdag

Dit zomerprogramma is een initiatief van de buurtcentra Vinkhuizen


