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WERKGROEP ZORG EN WELZIJN

 

    

             
 

 

“Voor Elkaar op Marken” nodigt 
woensdag 12 juni a.s. van 14.00 tot 17.00 uur in de hal van de Patmoskerk.
 
Het programma ziet er als volgt uit:
 
- We beginnen met koffie/thee en iets lekkers erbij.
-    Vervolgens zal er een film en 
     Trijntje Visser. Naar aanleiding van de film/foto’s zal een quiz worden gehouden. Er zijn 
     drie prijsjes beschikbaar. 
- Uiteraard wordt er uitleg gegeven 

vrijwilligers voor u kunnen betekenen
dan bent u van harte welkom.

- Dan volgt een korte uitleg over de Telefooncirkel.
 
Het voorgaande onder het genot van een hapje en drankje
 

U kunt zich telefonisch of met behulp van het onderstaande strookje
vóór woensdag 

 
Zo nodig kunt u worden opgehaa
 
Het samenzijn gaat door als minimaal 25 personen zich hebben aangemeld.
 
 
Iet ter Braack Westerstraat 19
Aaltje Zeeman Noorderwerfstraat 2
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
Naam: ………………………………
 
 
 
Adres: ………………………………
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WERKGROEP ZORG EN WELZIJN 

             U I T N O D I G I N G 

nodigt u uit voor een informatief en gezellig samenzijn op 
juni a.s. van 14.00 tot 17.00 uur in de hal van de Patmoskerk.

Het programma ziet er als volgt uit: 

We beginnen met koffie/thee en iets lekkers erbij. 
en foto’s van Marken “toen en nu” worden getoond door 

Naar aanleiding van de film/foto’s zal een quiz worden gehouden. Er zijn 

uitleg gegeven over wat “Voor Elkaar op Marken” inhoudt
voor u kunnen betekenen. Als u overweegt om zelf vrijwilliger te worden 

dan bent u van harte welkom. 
volgt een korte uitleg over de Telefooncirkel. 

genot van een hapje en drankje. 

telefonisch of met behulp van het onderstaande strookje
woensdag 5 juni bij onderstaande personen. 

Zo nodig kunt u worden opgehaald. Entree is natuurlijk gratis. 

amenzijn gaat door als minimaal 25 personen zich hebben aangemeld.

Westerstraat 19   (0299)-603345 
Noorderwerfstraat 2   (0299)-601944 

-------------------------------------------------------------------------

………………………. aantal personen:

………………………. 
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Secretariaat 
Buurt III 20 

1156 BE Marken 
0299-603085 
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gezellig samenzijn op 
juni a.s. van 14.00 tot 17.00 uur in de hal van de Patmoskerk. 

worden getoond door    
Naar aanleiding van de film/foto’s zal een quiz worden gehouden. Er zijn  

inhoudt en wat de 
Als u overweegt om zelf vrijwilliger te worden 

telefonisch of met behulp van het onderstaande strookje opgeven 

amenzijn gaat door als minimaal 25 personen zich hebben aangemeld. 

-------------------------------------------------------------------------------------    

antal personen: ………. 




