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Beste mensen, 

 
De eerste maand van het jaar is al weer voorbij, een maand waarin we zagen dat 
het leven vergankelijk is. Naast verdriet was er gelukkig ook vreugd. Onze 

Nieuwjaarsbingo werd goed bezocht en ook onze zondagactiviteiten hebben 
velen plezier gegeven. De clinic Bewegen voor ouderen trok ook de nodige 

belangstelling.  
 
In de maand februari hebben we weer een leuke variatie in de activiteiten 

gevonden. Kijk in onze agenda of hieronder wat er zoal gepland staat. 
Al onze activiteiten zijn weer opgestart. Wij staan nog steeds open voor nieuwe 

activiteiten. Heb je een leuke hobby en wil je die graag delen met anderen, laat 
het ons dan weten. 
 

Onze computer helpdesk op de maandagmiddag willen wij in deze nieuwsbrief 
extra onder de aandacht brengen. 

 
Iedere maandagmiddag vanaf 13.00 uur staat een 
aantal vrijwilligers voor u klaar om u te helpen als u 

problemen heeft met uw telefoon, tablet of computer. 
Na 16.00 uur kunnen wij u niet meer helpen. 
 
Belangrijk is dat het apparaat dat u meebrengt, 
opgeladen is of dat u de oplaadkabel meebrengt. In de 

meeste gevallen zijn wachtwoorden nodig. Zorg er 
voor dat u de goede wachtwoorden kent of bij u heeft. 

Een aantal malen inloggen met verkeerde gegevens kan nare gevolgen hebben. 
Voor hulp van de helpdesk wordt een bijdrage van € 2,00 gevraagd, te voldoen 
bij een van de gastvrouwen. Naast hulp krijgt u ook een kop thee of koffie 

aangeboden. 

Ook graag even aandacht voor het volgende! 
Het is een veel gehoord advies: blijf als je griep en/of Covid gerelateerde 
klachten hebt, zoals koorts, veel hoesten, niesen enz. thuis. 
Onze vrijwilligers behouden zich het recht voor bezoekers, met dergelijke 

verschijnselen, te verzoeken op een ander tijdstip terug te komen. 
 

Laten we voorzichtig zijn. We maken allemaal deel uit van een groep kwetsbare 
personen, de een wat meer, de ander wat minder. 

Bedankt voor uw begrip. 

Wil iemand over een andere activiteit of onderwerp iets in de nieuwsbrief kwijt, 
mail een verhaaltje met foto naar info@seniorenontmoetingspunt.nl  

mailto:info@seniorenontmoetingspunt.nl


De volgende activiteiten staan in februari op het programma: 

Zondag 5 februari: 
Een optreden van Mid-live. 

Deze middag kan en zal er zeker 
gedanst worden.  

De zaal is open vanaf 13.00 uur. Aanvang 14.00 uur. 
De toegang bedraagt € 2,50. 
Woensdag 8 februari: 

We gaan weer Samen Eten. Deze avond wordt er weer een tafel met fijne 
gerechten voor u gedekt. De kosten zijn zoals gewoonlijk € 6,00.  

Het diner begint om 18.00 uur. Binnenlopen kan vanaf 17.30 uur. 
Bent u alleenstaand en houdt u van gezellig samen eten, geef u dan op aan de 
balie van het 50+ Ontmoetingspunt. Dit kan vanaf 23 januari. 

Zondag 12 februari: 
Een optreden van Dinxpers Smartlappenkoor. Naast smartlappen worden ook 

andersoortige liedjes gezongen, 

De zaal is open vanaf 13.00 uur. Aanvang: 14.00 uur. 

De toegang bedraagt € 2,50. 
Maandag 13 februari: 

Vanaf 14.30 geeft de computer helpdesk u graag uitleg over de nieuwe website 
van het 50+ Ontmoetingspunt. Bent u nieuwsgierig wat u allemaal aan 
informatie op onze website kunt vinden of hoe u onze facebookpagina kunt 

volgen kom dan gerust langs. Onze heren laten u met plezier zien hoe alles in 
zijn werk gaat. 

Donderdag 16 februari: 
Carnavalsbingo. Aanvang 14.00 uur. Een verrassingsbingo in de 
carnavalssfeer. Kom gezellig meedoen, zet je feestneus of -hoedje op. Vooraf 

aanmelden zou fijn zijn. Dit kan via e-mail naar 
info@seniorenontmoetingspunt.nl  of aan de bar. Kosten € 2,00 (bingokaart incl. 

koffie of thee). Extra bingokaarten kosten € 0,50. Er worden meerdere rondes 
gespeeld. 
Zondag 19 februari: 

Toneelvereniging Maskerade speelt “Madame de la Retirade”. Een toilet 
juffrouw van een museum maakt op een dag veel mee. Vele bezoekers komen 

langs.  Het wordt een gezellige middag vol humor. Kom dus kijken.  
De zaal is open vanaf 13.00 uur. Aanvang: 14.30 uur. 

De toegang bedraagt € 2,50 
Zondag 26 februari: 
Een optreden van Jan Verkerk. Jan speelt heerlijke muziek om op te dansen.  Hij 

zingt en speelt herkenbare melodieën, zowel modern als uit vervlogen tijden. 
Nederlandstalig of anderstalig, alles komt op deze altijd gezellige middag voorbij. 

De zaal is open vanaf 13.00 uur. Aanvang: 14.00 uur. 
De toegang bedraagt € 2,50. 
 

Nadere informatie:  
Voor alle weetjes, bekijk de website: www.seniorenontmoetingspunt.nl 

➢ Nieuwsbrief willen ontvangen: info@seniorenontmoetingspunt.nl   
➢ Informatie over de organisatie via het secretariaat:  

mail naar: info@seniorenontmoetingspunt.nl   

➢ Openingstijden 50+ Ontmoetingspunt:  
        Van maandag tot en met vrijdag van 9.30 uur tot en met 16.30 uur. 

        Op zondag van 13.00 uur tot 16.30 uur. 

➢ Adres: IJsselkade 13, 7001 AN    Tel.: (0314) 84 56 30 
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