
 

Activiteitenagenda 2018 
Afdeling Grootebroek  



 

Datum : woensdag 17 januari 2018     
Activiteit : Film middag over Stede Broec 
Plaats : de Stek 
Tijd :  van 14.00 tot 16.30 uur  
Kosten : € 5,-  
 
Datum :  woensdag 21 februari       
Activiteit : Bingo/spelletjes middag 
Plaats : de Stek 
Tijd : van 14.00 tot 16.30 uur 
Kosten: € 5,- 
 
Datum : donderdag 29 maart 2018     
Activiteit : Witte donderdag, oecumenische viering 
Plaats : de Stek 
Tijd : van 10.00 tot 12.00 uur  
Kosten: collecte 
 
Datum : woensdag 18 april 2018     
Activiteit : Boottocht  
Plaats : Friesland over het Sneeker meer 
Tijd : dagtocht 
Kosten : € 42.50 
 
Datum : woensdag 16 mei 2018       
Activiteit : Bustocht  
Plaats : naar Volendam en Marken  
Tijd : van 13.00 tot 17.00 uur 
Kosten : circa € 10,- 
 
Datum : woensdag 20 juni 2018       
Activiteit : Naar Sprookjeswonderland  
Plaats : Enkhuizen  
Tijd : van 14.00 tot 17.00 uur 
Kosten : circa € 12,50 
 



 

 
Datum : woensdag 15 augustus 2018     
Activiteit : Zomeractiviteit b.v. naar Keetje  
Plaats : Lutjebroek 
Tijd : van 10.30 tot 12.00 uur 
Kosten : € 2,50 
 
Datum : zondag 9 september 2018     
Activiteit : Broodmaaltijd met muziek/voorstelling  
Plaats : de Stek 
Tijd : van 11.00 tot 14.30 uur  
Kosten : € 5,- 
 
Datum : begin november       
Activiteit : Theatermiddag in de Nieuwe Doelen 
Plaats : Enkhuizen  
Tijd : van 14.00 tot 17.00 uur 
Kosten : € 12,50 
 
Datum : woensdag 21 november 2018      
Activiteit : Naar Intratuin of de Boet - kerstmarkt 
Plaats : Blokker 
Tijd : van 10.30 tot 12.00 uur  
Kosten : koffie met gebak 
 
Datum : woensdag 12 december 2018     
Activiteit : Kerstviering  
Plaats : de Stek 
Tijd : van 14.00 tot 16.30 uur 
Kosten : € 5,- 
 
Vervoer zoveel mogelijk zelf regelen voor de activiteiten in de Stek.  



Wat kan de Zonnebloem afdeling Grootebroek voor jou 
betekenen? 
De Zonnebloem zorgt voor leuke activiteiten voor ouderen, 
mensen die door ziekte of handicap beperkt zijn of voor 
mensen die daardoor eenzaam zijn. Zonnebloemvrijwilligers 
bezoeken mensen thuis of gaan samen even de deur uit. De 
vrijwilligers spelen een rol als organisator en begeleider 
tijdens verschillende activiteiten. Wij zorgen voor vervoer 
wanneer u dit zelf niet heeft of als u niet zelf iemand hiervoor 
kunt inschakelen. De organisatie van de activiteiten is in 
handen van vrijwilligers zodat de kosten laag blijven, wel 
wordt voor een aantal activiteiten een bijdrage gevraagd 

Mocht u graag regelmatig thuis bezoek ontvangen dan is dat 
ook mogelijk. Voor meer informatie  over de Zonnebloem 
activiteiten van de afdeling Grootebroek kunt u contact 
opnemen met:  

 Corry Broersen-Ligthart, bestuurslid bezoekwerk, 
telefoon 0228-512002 of  06-12779826 

 Maretty Schaap-Kolenberg, voorzitter, telefoon 0228-
515427  

 

U hoeft geen lid te zijn van de Zonnebloem om mee te doen met de 
activiteiten. 

 


