Voor de volgende activiteiten geldt: Voor meer informatie en/of
aanmelden:
Buurtwerk, Kobehof 5, Oosterflank, tel: 4553799.
Tablet en Computercafe
Vrijwilligers van Buurtwerk bemannen drie dagdelen per week het computer- en
tabletcafé dat gevestigd is in Het Palet, Duikerstraat 29, Het Lage Land (naast De Burcht
en de Verrijzeniskerk). Zij kunnen u helpen met vragen over uw computer, laptop, tablet
en smartphone en eventueel ook met uw vastgelopen computer. Maar u kunt natuurlijk
ook alleen iets opzoeken op de aanwezige computers, op internet of een brief printen.
De vrijwilligers beantwoorden graag uw vragen!
Openingstijden: elke dinsdag en woensdag van 13.00 tot 16.00 uur en donderdag van
09.30 – 12.00 uur.
Bridgeclub
Vindt u het leuk om gezellig te bridgen? Elke maandag van 13.00 tot 16.30 uur wordt er
gebridged in Swedoro, Michelangelostraat 46. Als u zich minimaal één dag van te voren
aanmeldt bij de wedstrijdleider zorgt hij ervoor dat u zeker kunt spelen. Prijs € 1,50 p.p.
per keer. Voor meer informatie: wedstrijdleider Hein Schalken, tel: 06 28610420.

Recreatieve Mini Triatlon, woensdag 12 augustus
Niet zwaar, wel sportief en gezellig!
Ook dit jaar is er weer een recreatieve mini triatlon voor 50-plussers. Het lijkt niet op een
officiële triatlon! Het is de bedoeling dat u een leuke dag heeft samen met anderen en in
uw eigen tempo sportief bezig bent.
De dag begint om 9.30 uur met koffie of thee in Wijkcentrum Oriënt. Vanaf 10.00 uur
starten we met fietsen (u moet uw eigen fiets meenemen) voor een tochtje van ongeveer
15 km. Na een korte koffiestop gaan we 5 km. wandelen, vervolgens is het tijd voor de
lunch. Daarna gaan we naar de sporthal in de Knoop in Nesselande om het laatste sport
onderdeel te doen. Als afsluiting van deze sportieve dag gaan we naar De Kristal om te
genieten van zomerse versnaperingen. De dag zal om ongeveer 16.30 uur afgelopen zijn.
Einde: ± 16.30 uur in De Kristal, Cypruslaan 404, Nesselande.
Kosten: € 7,50, inclusief 2x koffie, lunch en zomerse versnaperingen.
Combikorting: Als u tegelijk met de dagfietstocht van 8 juli inschrijft krijgt u € 1,- korting
en betaalt u € 6,50.
Inschrijven Tot 5 augustus bij Wijkcentrum Orië
Let op: Binnensportschoenen meenemen!

