voor en door bewoners
Oisterwijk, februari 2018
Geachte bewoner(s),
Naar het einde toe, van de gure winterdagen is het weer prettig om buiten te komen en nieuwe
mensen te ontmoeten daarom vinden wij het leuk om een ontmoetingsmiddag te organiseren.
Het Wijkcentrum Waterhoef en de Wijkraad Waterhoef nodigen jullie dan ook uit op:
Zondag 11 maart 2018 om 13:00 uur in
het Wijkcentrum Waterhoef voor een
gezellige middag. Deze middag is speciaal
bedoeld voor de senioren uit de wijk en
voor wijkbewoners die graag meer contact
willen hebben met hun
medewijkbewoners.
Graag nodigen wij u uit om deze middag
bij te wonen. Het belooft weer een
gezellige middag te worden waar
wijkbewoners elkaar kunnen ontmoeten onder het genot van muziek, een hapje en een
drankje. Bij de afsluiting krijgt u een broodmaaltijd, deze wordt u door ons aangeboden.
Hoe ziet de middag eruit?
Om 13.00 uur wordt u ontvangen met een kopje koffie met wat lekkers. Daarna volgt een
gezellige middag die wordt afgesloten met een overheerlijke broodmaaltijd. We sluiten de
middag af rond 17.30 uur
Aanmelden
U kunt zich vóór 4 maart aanmelden met bijgaand aanmeldingsformulier. U kunt het
formulier opsturen of afgeven bij een van de onderstaande adressen en/of bij het Wijkcentrum
de Waterhoef, Terburghtweg 100.
Mocht het vervoer naar het wijkcentrum grote problemen opleveren, dan verzoeken wij u dit
op het inschrijfformulier aan te geven dan gaan wij met onze vrijwillig(st)ers in het vervoer
voorzien.
Hopelijk treffen we elkaar op 11 maart. Wij zien uw aanmelding graag tegemoet.
Met vriendelijke groet,
namens de organisatiecommissie,
Contact Wijkraad
Eric ten Brink, Esschebaan 36, Oisterwijk
Contact Wijkcentrum Piet Meeuwis, Kempenlandstraat 11, Oisterwijk

0654–217 039
013–521 95 31
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voor en door bewoners
Ik / Wij komen:
NAAM: ............................................................
Adres: ....................................................
Met hoeveel personen komt u: ………….
Neemt U deze dag een rolstoel mee? JA / NEE *
Zo ja, is dit een gewone / elektrische rolstoel *
*(Doorhalen wat niet van toepassing is)
Wilt u opgehaald worden dit graag hier aangeven:
………………………………………………………
CONTACT PERSOON THUIS:
Naam: ……………………………………Tel.nr …………………
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