
  

55-plussers van Marken 
 

 

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. 

 

Activiteiten seizoen 2019-2020 
 
*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.   

  Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom. Kom gewoon eens kijken hoe het er aan toe gaat. De deur is    

  open vanaf 13:30 uur. Start op woensdag 25 september 2019. Contact : mevrouw T. Visser-Kes,  601607 

 

  2019 

* Donderdag 12 september om 20:00 uur : BINGO 

* Donderdag 10 oktober om 20:00 uur : VERRASSING 

* Donderdag 14 november om 20:00 uur : BINGO/VERRASSING 

* Donderdag 19 december Kerstmaaltijd, inloop vanaf 16:00 uur. Nadere mededelingen volgen te zijner tijd. 

    

   2020 

* Donderdag 16 januari om 20:00 uur : BINGO 

* Donderdag 13 februari om 20:00 uur : VERRASSING 

* Donderdag 12 maart om 20:00 uur : BINGO/VERRASSING 

* Donderdag 2 april Paasmaaltijd, inloop vanaf 16:00 uur. Nadere mededelingen volgen ter zijner tijd. 

* Donderdag 14 mei om 20:00 uur : Seizoenafsluiting met SUPERBINGO 

 

De bovenstaande activiteiten op donderdag vinden plaats in de Patmoskerk, de deur is open vanaf 19:30 uur. 

Voor deze evenementen geldt een eigen bijdrage van € 3,00 per keer. U wordt daarbij voorzien van 

koffie/thee en wat lekkers daarbij. Voor de (warme)maaltijden wordt een bijdrage van € 10,00 gevraagd. 

 

Zet u de genoemde data even in uw agenda ? Het zijn altijd heel gezellige avonden met een fijne groep 

deelnemers. Maar er kunnen er altijd meer bij, dus schroom niet en kom ook eens kijken. 

 

In oktober bestaat de SWOM 25 jaar en daar willen we natuurlijk bij stil staan. U verneemt hier later meer 

over. 

 

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

 

Marken, 5 september 2019                                                 Bestuur SWOM 
 


