Verslag Samen Uit bijeenkomst
D.d. vrijdag 8 mei 2015-om 14.00 uur

Naam
Adres
Postcode en Plaats

Nadat Cisca van Dijk de bijeenkomst voor de 20 aanwezige leden opende werden de
uitjes “Verzetsmuseum”, Eten in “Het Geheim” en “Body Worlds” besproken. Alle 3
waren weer gezellig geweest en het eten bij Het Geheim was prima. De 2 nog niet
uitgevoerde uitjes die in de vorige bijeenkomst al waren gepland zullen hieronder nog
een keer worden genoemd en daarna de 5 nieuwe uitjes waar de leden die de
organisatie daarvan doen nu weer mee kwamen op de vraag van Cisca of er nog mensen
ideeën hadden. Dat Wil Kaars die zo goed heeft weten te notuleren mag een klein
wonder genoemd worden omdat het kakelende kippenhok gehalte de hele bijeenkomst
erg hoog was. Maar het was wel gezellig.. En als onverwacht extraatje werd er nog een 8e
uitje genoemd dat niet exclusief voor Samen Uit leden is. De Museum Plus Bus!. Nieuw
aangemelde leden zijn: Henk Velker, Corrie de Groot, Nanda Dekker en Ada Meijer.
We heten Henk, Corrie, Nanda en Ada hierbij van harte welkom.

Activiteit: Rondvaart door grachten Amsterdam
Vrijdag 15 met 2015 om 11.05 bij busstation Edam aanwezig zijn met OV kaart
prijs ongeveer € 10,- Aanmelden kan nog bij organisator: Annie Snel 0299369909
Activiteit: Eten Koksschool Wibautstraat Amsterdam
Woensdag 20 mei 2015 om 10.20 uur bij busstation Edam aanwezig zijn met
OV kaart prijs € 8,- Aanmelden niet meer mogelijk organisator: Cisca van Dijk
0299371442
Activiteit: het buitenmuseum van het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen
Vrijdag 29 mei 2015 om 09.35 uur bij busstation Edam aanwezig zijn met OV
kaart prijs € 15,- met MJK gratis, reiskosten ± € 15,- organisator: Cisca van Dijk
0299371442
Activiteit: Wandelen/Fietsen door nieuw gebied naar Volendam
Donderdag 11 juni 2015 om 10 uur verzamelen bij De Singel af te sluiten met
koffie drinken en eventueel lunchen op de dijk organisator Wil Kaars 0299371947

Activiteit: fietsen naar rustpunt “Schapenhek” in de Beemster
Vrijdag 3 juli 2015 om 10 uur verzamelen bij het tunneltje opgeven voor 26 juni
organisator Cisca van Dijk 0299371442
Activiteit: bezoek museum Edam en daarna eten bij “ La Galera “
Woensdag 29 juli 2015 om 15 uur bij het museum samenkomen organisator
Corry de Ruijter 0299372093 opgeven voor 22 juli met MJK gratis

Activiteit: Stadswandeling Purmerend
Zaterdag 22 augustus 2015 om 12.50 uur bij busstation Edam aanwezig zijn
met OV kaart prijs € 3,50 organisator Toos Ekelmans 0299371426
De volgende Samen Uit bijeenkomst zal op Vrijdag 14 augustus 2015 om 14 uur
in De Singel plaats vinden.

Open activiteit Seniorensoos De Singel Edam iedere dinsdagmiddag van 14 tot
16 uur
Planning t/m juni:
12 mei meedoen met werken aan je Fitheid tot 15:15 en samen uithijgen
19 mei spelletjes en kaarten maken vanaf € 1,26 mei in teams een 3 gangen diner maken en eten, te weten: meloen met ham,
spaghetti bolognaise en ijs toe
2 juni Canasta en spelletjes
9 juni Rummikub wedstrijd
16 juni spelletjes en kaarten maken vanaf €1,23 juni samen naar muziek luisteren of meezingen
30 juni Bingo met leuke prijzen € 4,-

Open Activiteit Aan Tafel met Klaas
Iedere 3e donderdag van de maand van 17.15 tot 19.00 uur prijs ¢ 7,- aanmelden
noodzakelijk
Menu van donderdag 21 mei 2015 is Asperges ham ei met gekookte aardappelen
en e en toetje toe
Het menu van 18 juni 2015 is nog niet bekend
zal in juli en augustus vanwege de zomervakantie niet plaats vinden
Open Activiteit Museum Plus Bus! naar het Mauritshuis in Den Haag
Maandag 28 september 2015 van 9 tot 18 uur minimaal 30 en maximaal 45
deelnemers vanaf 70 jaar jong
Opgeven via De Singel 0299321380 vol = vol dus geef u snel op Vertrek vanaf De Singel
voor deelnemers die niet zelfstandig naar De Singel kunnen komen zal vervoer naar en
van De Singel worden gezorgd kosten voor de lunch zijn voor eigen rekening
Overige informatie:
De Singel zal van maandag 20 juli tot maandag 10 augustus zijn gesloten.
Alleen bij voldoende aanmeldingen gaan activiteiten door. Graag op tijd opgeven. Houd
de aanmeldtermijn in de gaten. Aanmelden en afmelden bij de leiding van de activiteit!
Introducees mogen een keer gratis mee. Open activiteiten zijn vrij toegankelijk.
Jan-Peter Mühren, vrijwilliger CBW iedere ochtend te bereiken op 0299321381

