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VOOR 55-PLUSSERS VAN MARKEN 
 

Voorjaarsagenda 2018 
 

De Stichting Welzijn Ouderen Marken (SWOM) coördineert en stimuleert activiteiten voor 55 

plussers. Deze activiteiten worden georganiseerd en begeleid door onze vrijwilligers. Weet u een 

leuke activiteit voor ons om uit te voeren, laat het ons weten. Wij gaan er graag mee aan de slag. 

  

* De activiteiten klaverjassen en biljarten vinden plaats in dorpshuis “Het Trefpunt”. 

   Hierover wordt apart bericht door de betreffende clubs. 

 

* Spelletjesmiddagen in de ontmoetingsruimte Hoogkamplaan 55 op elke woensdagmiddag   

   om 14.00 uur. Er is nog plaats voor nieuwe deelnemers. 

   De deur is open vanaf  13.30 uur. 

 

* Donderdag 25 januari 2018 om 20.00 uur  een Superbingo met een verrassing.  

* Donderdag 22 februari 2018 om 20.00 uur een leuke kwis met gezellige meezingliedjes. 

* Donderdag 19 april 2018 om 20.00 uur een Superbingo met een verrassing. 

* Donderdag 17 mei 2018 om 20.00 uur een optreden van Tess & Friends met een bingo in de 

   pauze.       

 

Bij de superbingo kun je prijzen winnen waarvan je alleen maar kunt dromen 

 

De locatie is de  hal van de Patmoskerk. De deur is open vanaf 19.30 uur. U wordt natuurlijk 

voorzien van koffie/thee en wat lekkers. De bijdrage is per evenement € 3,00 per persoon. 

 

* Donderdag 22 maart 2018 om 16.30 uur Paasmaaltijd in samenwerking met de Diaconie. 

De deur van de Patmoskerk is open vanaf 16.00 uur. Ook dit jaar hopen we weer samen met u van 

een paasmaaltijd te mogen genieten met aansluitend een Paaszangavond. Medewerking wordt 

verleend door dominee Dekker. De  muzikale begeleiding wordt verzorgd door de Voor Anker 

Band.  De bijdrage is € 10,= per persoon. 

 

U kunt zich voor de paasmaaltijd opgeven bij Trijntje Uithuisje-Stoker, � 601285. 

 

 

Kom en bezoek onze activiteiten. U bent welkom en het is altijd heel gezellig ! 

 

Marken, 14 januari 2018                                                     Bestuur SWOM 
 

 


