
“MEER-SAMEN”  &   “DE SOOS”   &    “KOERSBAL” 
 

Na een lange hete zomer met ongekende hoge temperaturen en droogte, zijn de vrijwilligers 

van “De Soos” en “Meer-Samen” weer bezig om een actief programma met leuke 

activiteiten aan te bieden voor de herfst- en winterperiode aan de senioren van Abbenes. 

Wij hopen u welkom te mogen heten in ons dorpshuis “Het Praatpunt” bij de onderstaande 

activiteiten om eens te kijken wat er te beleven valt.   

 

“De Soos” bijt de spits af op dinsdag 3 september a.s.  

U bent hier van harte welkom vanaf 2 uur voor een praatje en een potje kienen. U gaat zeker 

met een prijs naar huis, prijzen die je goed kan gebruiken en die van pas komen. Met een 

beetje geluk.... een tas vol! 

 

“Meer-Samen” gaat op dinsdag 10 september a.s. weer beginnen. Vanaf 2 uur staan de 

deuren weer open, u mag natuurlijk ook wat later komen. Gewoon om elkaar weer te 

ontmoeten, een praatje te maken, een boek te lenen, of gezellig een spelletje te doen.  

 

“Koersbal” gaat op woensdag 4 september a.s. weer van start. Graag willen wij deze 

activiteit ook onder de aandacht brengen van de senioren in Abbenes. Iedere woensdag- 

morgen van 9.30 uur tot 11.30 uur wordt er in ons dorpshuis “koersbal” gespeeld.  Het zou 

heel fijn zijn als er nieuwe leden bijkomen, anders moet deze activiteit misschien stoppen en 

dat zou toch heel jammer zijn. Dus kom gerust eens kijken op woensdagmorgen. Bewegen 

is altijd goed, misschien iets voor u? 

 

De volgende dinsdagmiddagen en activiteiten zijn gepland tot het nieuwe jaar, schrijf deze 

datum's vast op uw kalender of in uw agenda:  

 

“De Soos” middagen zijn op dinsdag van 14.00 tot 16.30 uur:  

3 en 24 september,  

15 oktober,  

5 november en 26 november,  

17 december (kerstmiddag). 

 

“Meer-Samen” middagen zijn op dinsdag van 14.00 uur tot 16.00 uur: 

10 september,  

1 oktober en 29 oktober* + stamppot eten,  

3 december (Sinterklaas spel). 

      

 “Meer-Samen” organiseert wederom een diner voor u, op dinsdagavond 29 oktober a.s.  

Er worden weer heerlijke stamppotten gekookt. Als u niet van stamppot houdt dan is er ook 

nog een ander potje?  De “Meer Samen” middag begint dus op 29 oktober a.s. om  

*16.00 uur, na afloop kunt u zo aanschuiven voor het diner.  

 

Om ongeveer kwart voor zes zijn de tafels gedekt en staan de stamppotten voor u  klaar.   

Als u gebruik wilt maken van dit diner dan kunt u zich hiervoor opgeven bij genoemde 

vrijwilligers. Voor deze maaltijd vragen wij € 5,00 per persoon. Consumpties zijn voor 

eigen rekening volgens de prijslijst van het dorpshuis.  

 



 

 

Heeft u vragen dan kunt u bellen met de vrijwilligers:   
 

van “Meer-Samen” 

Lia Honcoop   Nederveldstraat 1  telf: 545965 

Jeannette Griffioen Langerak 6  telf: 544425 

Lucie Arens  Dr. Heijelaan 32 

Jeanette v Dommelen Tonnekamp 7  telf: 544683 

 

van “De Soos”  

Corrie Raams  Langerak 56  telf: 545835       

Corrie Gortzak Hoofdweg 1563      telf: 544584 

         

 

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

(invulstrookje voor opgave diner) 

 

Invulstrookje inleveren vòòr 15 oktober a.s. bij genoemde adressen van “Meer-Samen”,  

graag in een envelop met het bedrag erin.   

 

Ja, wij komen eten op dinsdagavond 29 oktober a.s.  

Vanaf kwart voor zes staat het diner voor u klaar.  

 

       

       

       

  

Naam: 

 

Aantal personen: Telefoonnummer: 

 


