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AKTIVITEITEN SEIZOEN 2019-2020 

AQUARELLEREN 
In een gezellige en ontspannen sfeer zijn wij creatief bezig 
met papier, verf en penselen. Wij maken aquarellen en 

werken met acryl op doek. 
 

Wanneer: dinsdagmiddag  van 13.30 - 15.30 uur. 
Start 24 september. 
 

Contactpersoon: 
Ank van Adrichem - van Winden:  ava@kabelfoon.nl   
Tel:  010 470 29 42 

BOETSEREN 
Van verschillende kleisoorten worden beelden of (gebruiks-) 
voorwerpen gemaakt. Na het bakken kan het resultaat nog 
verfraaid worden door het te glazuren of door andere 
bewerkingen, zodat de beelden of voorwerpen zowel binnen 
als buiten neergezet kunnen worden. 
 
Wanneer: woensdagmiddag van 13.30 uur - 15.30 uur.  
Start 25 september. 
 
Contactpersoon: 
Ineke Leenders: ien.leenders@gmail.com   
Tel: 010 473 13 85 

BRIDGEN 
Op maandagavond van 19.30 tot 22.00 uur 
Start 23 september. 
 
Contactpersoon: Ton Verdoes: a.verdoes@caiway.nl 
 
Op donderdagmiddag  van 13.45 tot 16.45 uur.  
Start 19 september. 
 

Contactpersonen:Ineke Breugem en Thea Dijkhuizen: 

ineke.thea@gmail.com 
Tel: 010 471 23 73 
 

BRIDGEN (VERVOLG) 
Op vrijdagmiddag van 13.30 tot 16.30 uur.  
Start op 20 september. 
 
Contactpersoon: Astrid Poot: at_poot@hotmail.com 
Tel: 06 53 48 59 30 
 
Op vrijdagavond van 19.30 uur tot 23.00 uur. vrije inloop 
Start  20 september. 
 

Contactpersonen: John & Marja Veldhoven: 
jmveldhoven@caiway.nl 
Tel: 010  470 71 93 

HANDWERKEN 
Een groep dames komt twee keer per maand bij elkaar om 
te handwerken. 
De werkstukken zoals truitjes, poppenkleertjes, tafelkleden, 
sjaals en dergelijke worden bij een evenement verkocht. De 
opbrengst hiervan is bestemd voor een goed doel. 
 
Wanneer: De 1e en 3e dinsdag van de maand  
van 13.30 uur - 15.30 uur.  
Start 17 september. 
 
Contactpersoon: 
Ineke Heijdra: kethel42@caiway.nl   
Tel: 010 471 06 93 

 

JACOBUSSOOS 
De Jacobussoos  is al jarenlang een ontmoetingsplaats voor 
wie eens in de week een paar uurtjes met elkaar wil zijn om 
een kaartje te leggen bijvoorbeeld klaverjassen/ 
Nederlanden of een ander gezelschapsspel te spelen.  
Ook is er gelegenheid om te biljarten. 
 
Wanneer: Elke maandagmiddag van 13.30 uur - 16.00 uur. 
 
Contactpersonen: 
Marijke Peulen: m.peulen@telfort.nl   Tel: 010 471 32 47 
Wil Landsbergen: w.lansbergen@hetnet.nl   
Tel: 010 449 04 53 
Rita Vorstenbos:  Tel: 010 761 05 67 
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’T KETHELTJE 
Zeggen de muren thuis nog steeds niets terug? Wilt u 
anderen ontmoeten voor een praatje en tegelijk gezellig 
bezig zijn? Wilt u misschien een nieuwe hobby opdoen? 
Dan moet u zeker eens komen kijken bij ‘t Keteltje.  
 
Wanneer: Iedere 3e donderdagochtend van de maand 
van 10.00 uur tot 13.00 uur.  
Start 19 september. Voor het laatst 18 juni 2020. 

 
Contactpersonen: 
José Vollebregt: josevollebregt@gmail.com ,  
Tel: 010 471 48 35 

Jolanda Slagboom: jolandaslagboom@caiway.net,  
Tel 010 – 449 10 00 

KLAVERJASSEN 
Het klaverjassen is een zeer populaire activiteit in De Werf. 
Op elke eerste donderdag van de maand verzamelt zich een 
enthousiaste groep om onder het genot van een drankje en 
een hapje gezellig te kaarten. Iedereen is welkom. 

 

Wanneer: de eerste donderdag van de maand vanaf 19.30 
uur.  
Start 3 oktober. 
 
Contactpersoon: 
Nico Lansbergen :  lansbergen.nico@gmail.com 
Tel:  010 471 49 28 
 

KOFFIESCHENKEN 
Iedere zondag na de viering in de St. Jacobuskerk van 11.00 
uur is er in  Ontmoetingscentrum De Werf tegenover de 
kerk  gelegenheid om samen een kop koffie of thee te 
drinken en gezellig wat bij te praten. 
 
Wanneer: zondag na de viering van 12.00 uur - 13.00 uur 
Start 20 oktober. 

 
Contactpersoon : 
Tineke Baartmans:  martina.baartmans@gmail.com 
Tel: 010 470 60 72 

DE KOFFIEKAN 
Nu alweer voor het 14e jaar organiseren wij iedere 
2e donderdag van de maand een ochtend vol gezelligheid. 
We beginnen met een kopje koffie of thee, natuurlijk met 
iets lekkers erbij, gevolgd door een activiteit en sluiten 
vervolgens af met een eenvoudige maar o zo lekkere lunch. 
 
Wanneer: Iedere 2e donderdagochtend van de maand van 
10.00 uur tot 13.00 uur.  
Start 10 oktober. 

 
Contactpersoon: 
Greet Maat: nicogreetmaat@kpnmail.nl 
Tel:   06 42 21 44 16 

BEELDHOUWEN 
Een steen vormen met behulp van klopper, vuistje, raspen 
en beitels.We  gebruiken gemakkelijk te bewerken stenen 
zoals serpentijn, albast of marmer. 
Beeldhouwen is leuk voor zowel de meer ervaren hakker, 
maar zeker ook voor de beginner. 
 
Wanneer:  donderdagavond (behalve de eerste donderdag 
van de maand) van 19:30 tot 22:00 uur. 
Start 26 september. 
 
Contactpersoon: 
Cor de Vette:  cordevette@gmail.com 
Tel: 06 52 43 72 00 

TEKENEN EN SCHILDEREN 
Tekenen en schilderen is voor zowel beginners als 
gevorderden. 
Er wordt gebruik gemaakt van potlood, houtskool, pastel, 
inkt tot aquarel en acryl. 
Al snel zal je ervaren dat je in staat bent heel leuk werk te 
maken. Daarnaast is tekenen heel gezellig en ontspannend. 

Wanneer:Iedere maandagavond van 20:00 uur tot 22:00 
uur. Start 30 september. 

Contactpersoon: 
Cor de Vette:  cordevette@gmail.com 
Tel: 06 52 43 72 00 

SPEKSTEEN BEWERKEN 
Een ruw stuk steen (speksteen) bewerken? Kan ik dat 
ook?  Geen ervaring? Pak die steen en ga er mee aan de 
slag. Eenmaal begonnen, laat het je nooit meer los. 
 
Wanneer: 
maandagavond van 19.30 uur - 21.30 uur.  
Start 23 september. 
 
Contactpersoon : 

Jacqueline Kloos: j.kloos51@kpnmail.nl 
Tel: 06 33 76 62 47 

COMPUTERCURSUS 
Basiscursus, Windows, Excel en Word. 
9 ochtenden. 
 
Wanneer: woensdagmorgen van 9.30 uur tot 12.00 uur 
Start 25 september. 
 
Contactpersoon:  
Annelies de Leede: anneliesdeleede@caiway.net 
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