
                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

Stroinkshuis gesloten??? 

Wij niet hoor!!  

 
TMZ Wijksteunpunt Stroinkshuis is de gehele 

zomervakantie geopend van maandag tot en met 

vrijdag van 10:00 tot 16:00 uur. 

In verband met de zomervakantie hebben wij een 

speciaal activiteitenaanbod voor senioren.  

Zie de achterkant van deze folder voor                 

onze zomeractiviteiten.  
 

U bent van harte welkom bij ons wijksteunpunt in het 

Stroinkshuis. Neem gerust uw buurman en/of buurvrouw 

mee, dan zorgen wij dat de koffie en thee klaar staat! 

 

Hartelijke groet en tot ziens, 

TMZ wijksteunpunt Stroinkshuis 

06-51 67 55 25 



Zomer activiteiten voor senioren  
TMZ Wijksteunpunt Stroinkshuis  
 

Donderdag 17 augustus 2017:  Landenmiddag Frankrijk 
Wij organiseren een middag voor u geheel in teken van Frankrijk. 
Wilt u wat meer weten over Frankrijk? Genieten van Franse muziek onder het 
genot van een hapje en een drankje? Dan zien wij u graag op 
donderdagmiddag 17 augustus van 14:00 tot 15:45 uur, in het restaurant van 
het Stroinkshuis. Kosten:€3,50 inclusief een drankje.   
Dinsdag 22 augustus 2017: Wij organiseren een gezellige sjoelmiddag! U bent 

van harte welkom in het restaurant van het Stroinkshuis van 14:00 tot 15:45 

uur. Kosten: €1,50 euro.  

Donderdag 24 augustus 2017: Hallo creatievelingen! Wij organiseren op 

donderdagmiddag 24 augustus een creatieve activiteit voor u in het restaurant 

in het Stroinkshuis. Maak een mooie kaart met een viltzakje erop waar u een 

senseo pad, thee zakje of geld in kan doen passend bij welke gelegenheid u de 

kaart wilt versturen. Wij zorgen voor alle materialen. Nieuwsgierig geworden?  

U bent van harte welkom van 14:00 tot 15:45 uur in het restaurant.  

Kosten: €2,50 euro inclusief de kaart met envelop.  

Woensdag 30 augustus 2017: Altijd al eens naar een High tea willen gaan? Dan 

is dit uw kans! Wij organiseren op woensdagmiddag 30 augustus van 14:00 tot 

15:45 uur een zomerse High tea. De High tea zal uit meerdere rondes bestaan 

van hartig naar zoet, net als bij een echte Engelse High tea. Laat u zich 

verrassen!  

U dient zich voor deze middag op te geven vóór:  

Woensdag 23 augustus 2017.   Kosten: €5,00 euro.  

Donderdag 31 augustus 2017: Bent u dol op klassieke muziek, dan mag u deze 

muzikale middag niet missen. van 14:00-15:45 kunt u heerlijk wegdromen op 

de rustgevende klanken van Mozart, Händel, Bach en Beethoven.            

Kosten: €1,50 euro. 

 


