
Programma ‘week van de Ontmoeting’  van vrijdag 30 sept tot en met vrijdag 7 oktober 
 
 

Activiteit Waar en wanneer Meer info en aanmelden 

Opening met Vitaliteitsmarkt waar u kunt 
kennismaken met verschillende 
verenigingen/organisaties  

Vrijdag 30 sept 9.30-12 uur 
Op de voetbalvelden achter de 
YellowBellies 

Zie voor meer informatie oudewatervitaal.nl/activiteiten 
Aanmelden is niet nodig, maar voor vragen mag je mailen 
naar: demi@oudewatervitaal.nl 

Digitaal spreekuur, voor vragen over 
bijvoorbeeld e-readers, e-mailen, videobellen, 
zoeken op internet, whatsappen en DigiD.  

Maandagmiddag 3 oktober 14.00 – 16.00 
uur in de Bibliotheek (Cultuurhuis), 
Kluwen 7 

Zowel leden als niet - leden van de bibliotheek zijn welkom. 
Het is een inloopspreekuur maar u kunt ook een afspraak 
maken via 06 18553478 of digitaal@bibliotheek.nl  

Kijken (of meedoen) met de kids van de 
YellowBellies 

Maandag 3 oktober 16.00 – 17.00 uur 
Hoofdlocatie YellowBellies, Waardsedijk 
209 

Aanmelden is niet nodig 

Concert van Muziekgroep Oudewater Maandag 3 oktober 19.30-20.30 uur in de 
Tuinzaal van de Wulverhorst 

Aanmelden is niet nodig 

Open les van de Badmintonvereniging  Maandag 3 oktober 20.00 – 21.30 uur, 
Sporthal de Noort Syde, Touwslag 3 
 

Aanmelden is gewenst via:  Rene Vergeer 06-93506374  
Badminton vereniging heeft extra rackets. Graag gympen 
meenemen, liefst met lichte zool! 

Cursus ‘Minibridge’, waarbij u binnen 20 
minuten (!) kunt bridgen. 
Optie: na afloop aanschuiven aan het 
Ontmoetingsdiner met 3 gangen 

Dinsdag 4 oktober 14.30 – 17.00 uur in de 
‘Huiskamer’ van Sporthal Noort Syde, 
Touwslag 3  

Graag aanmelden via avdrstoep@gmail.com ovv Minibridge. 
De kosten bedragen € 5,00 inclusief koffie, thee, o.i.d.  
Ontmoetingsdiner € 12,50. Opgave ook via 
avdrstoep@gmail.com 

Kennismaking met Fitness en de apparaten. 
Voor hulp en advies is begeleiding aanwezig.  

Dinsdag 4 oktober 10.15 uur bij Richard 
Proost, Toleind, 3 

Aanmelden is gewenst via: 
info@richardproostsport.nl  
Meenemen: sportkleding, binnen schoenen, handdoek en 
drinken 

Kennismaken met Koersbal en speel gelijk mee Dinsdag 4 oktober 14.00 – 16.00 uur, 
Sporthal de Noort Syde, Touwslag 3 

Aanmelden is niet nodig maar kan via: inaversloot@hetnet.nl  
U kunt ook opgehaald worden thuis in Oudewater, bellen 
naar: 0348-564573 of 06-57167914 

Powerwalk (Loopgroep Oudewater / LOGO) Dinsdag 4 oktober 19:30 – 20:45 
verzamelen bij het fietsenrek bij  
FC Oudewater, Waardsedijk 213 

Aanmelden is niet nodig 

Zin in een praatje en gezelligheid? Van harte 
welkom op de Koffie ochtend in De Rank  

Woensdag 5 oktober, 10.00-12.00 uur, 
Noorder Kerkstraat 16  
(en elke 1e woensdag van de maand) 

Aanmelden is niet nodig 
Koffie en thee met wat lekkers tegen kleine vergoeding. 
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Open les van de Badmintonvereniging Woensdag 5 oktober 20.00 – 21.30 uur, 
Sporthal de Noort Syde, Touwslag 3 

Zie bij maandag  

Kennismaken met groepsles Fit en Vitaal  Donderdag 10.15 uur bij Richard Proost, 
Toleind 3 

Aanmelden is gewenst via: 
info@richardproostsport.nl  
Meenemen: sportkleding, binnen schoenen, handdoek en 
flesje drinken 

Soos van KBO – PCOB (ouderenbonden): spelen 
van Rummikub, Rikken, Klaverjassen en Bridge. 
Ook worden er o.a. verjaardagskaarten 
gemaakt 

Donderdag 6 oktober tijd van 14:00 tot 
16:00 uur  in de Tuinzaal van de 
Wulverhorst 

Aanmelden is niet nodig 

Lezing van de Geschiedkundige Vereniging met 
als onderwerp: ‘’De geboorte van Nederland, 
450 jaar opzoek naar vrijheid’’. De spreker is 
dhr. J. van Es.  

Donderdag 6 oktober 20.00 – 22.00 uur in 
de Tuinzaal van de Wulverhorst  

Aanmelden niet nodig 
Kosten € 2,50 te betalen bij de Wulverhorst 
 

Loopgroep senioren (LOGO) Vrijdag 7 oktober 10.00 – 11.00 uur 
verzamelen bij het fietsenrek bij FC 
Oudewater, Waardsedijk 213 

Aanmelden niet nodig. Evt koffie/thee drinken na afloop, 
kosten hiervoor zijn 1,50 
 

(G)oldies on the move, met elkaar verschillende 
beweegspellen spelen. Na afloop gratis koffie 
of thee 

Vrijdag 7 oktober 14.00 – 14.45 uur op de 
voetbalvelden achter bij het hoofdgebouw 
van de YellowBellies, Waardsedijk 209  

Aanmelden is gewenst via: 
demi@oudewatervitaal.nl  
Kleren/ schoenen waar je makkelijk in kan bewegen 

Grachtenvaert, iedereen is welkom op de 
Geelbuik om samen met anderen te genieten 
van Oudewater vanaf het water. Een ervaren 
gids vertelt.  

Vrijdag 7 oktober 14.30 uur  Maximaal 22 personen  
Aanmelden bij TIP tip@oudewater.nl of 0348 561628  
Want vol=vol!  
Afvaart tegenover TIP, Leeuweringerstraat 10  

   

Vervoer nodig? 
Vrijwilligers rijden u tegen kleine vergoeding 
met de auto naar uw gewenste locatie. 
 
U kunt ook begeleiding vragen bij het 
wanddelen met de rolstoel. 

 
Vrijwillige Hulpdienst Oudewater  
 
 
Touwteam  

Kosten binnen bebouwde kom € 2,50 
Tarief daar buiten € 0,30 per km 
Aanmelden en meer info via: 
tel 0348 562877 of 0349 562018 of 0348 563695 
Voor wandelen met de rolstoel: 
vrijwilligers@wulverhorst.nl  
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