Wat is er te doen in juni
bij de Annenborch
Weekprogramma
Voor het actuele weekprogramma moet u de zuil bij de
hoofdingang in de gaten houden.
Breicafé
Iedere maandag van 14.00 uur tot 16.00 uur
in het restaurant.
Deelname: activiteitenbon
Danscafé
Zondag 17 juni is het danscafé weer geopend. In het
restaurant kunt u een dansje wagen en luisteren naar
muziek van weleer.
Aanvang 14.00 uur
Deelname: gratis
Film
Donderdag 14 juni draaien we een dvd van een concert van
James Last, opgenomen in de Royal Albert Hall in Londen.
Aanvang 14.30 uur in de ontmoetingsruimte
Entree: activiteitenbon
Gymnastiek
Iedere maandag- en donderdagochtend om 10.45 uur
in de ontmoetingsruimte.
Deelname: activiteitenbon
Inloopavond
Iedere woensdag vanaf 18.30 uur in het restaurant.
Gelegenheid om een spelletje te doen en een praatje
te maken.
Deelname: activiteitenbon
Kaarten
Iedere vrijdag om 10.00 uur in het restaurant.
Deelname: activiteitenbon

Kaarten maken
Iedere vrijdagmiddag vanaf 14.00 uur in de
activiteitenruimte.
Deelname: activiteitenbon
Kerkdiensten
Zaterdag 23 juni is er een H. Mis om 16.30 uur
in de binnentuin van het souterrain.
Kienen
Zaterdag 9 juni om 14.00 uur in het restaurant.
Kaart- en lotenverkoop vanaf 13.30 uur.
Kinderkoor
Woensdag 13 juni zingen kinderen van basisschool
De Groote Wielen en De Hooven voor ons in het restaurant.
Aanvang 10.30 uur
Deelname: gratis
Koersbal
Dinsdag 12 en 26 juni om 10.00 uur in de
ontmoetingsruimte.
Deelname: activiteitenbon
Muziekmiddag
Dinsdag 5 juni vertonen we muziekfilmpjes op het
grote scherm.
Dinsdag 22 mei zingen we smartlappen uit de bundels
met muzikale begeleiding van Pierre en Leo.
Locatie: ontmoetingsruimte
Deelname: activiteitenbon
Muzieksalon
Maandag 11 en 25 juni. Een componist wordt
besproken en aansluitend luisteren we naar de muziek.
Aanvang: 10.30 uur in de activiteitenruimte
Locatie: activiteitenruimte
Deelname: activiteitenbon

‘Op café’
Iedere zondagmiddag zijn er twee gastvrouwen/heren
aanwezig in het restaurant voor een praatje en een kopje
koffie. Houdt u van een spelletje, kaarten, sjoelen,
biljarten….dan kan dat natuurlijk ook.
Deelname: gratis
Optreden
Donderdag 31 mei zingt de zanggroep De Zangtoffel van
de HEVO in het restaurant.
Aanvang 14.30 uur
Entree: activiteitenbon
Sjoelen
Iedere woensdag om 14.00 uur in het restaurant.
Deelname: activiteitenbon
Wandelclub
Dinsdag 12 en 26 juni. Vertrek 9.30 uur
vanaf de receptie bij de Annenborch.
Deelname: gratis

Activiteitenbonnen zijn te koop bij de receptie.
U koopt ze per stuk voor €2,- of een strippenkaart met
6 bonnen voor € 10,-.

