
Ontmoetingsdag 
‘Drimmelen Verbindt’

Hier wil je bij zijn! 

Op 10 oktober organiseert de werkgroep ‘Drimmelen 
Verbindt’ een middag vol gezelligheid en leuke workshops 
voor alle inwoners van de gemeente Drimmelen. De 
middag staat in het teken van elkaar ontmoeten en 
kennismaken met het aanbod van activiteiten in 
Drimmelen. Denk daarbij aan bewegen, creativiteit, 
reflectie/zingeving en muziek. 

Een dag om niet te missen, hier wil je bij zijn!  
Dus zet 10 oktober in je agenda en doe gezellig mee.

En vraag iemand om mee te gaan! Maar ook alleen ben je 
natuurlijk van harte welkom.

Bekijk op de achterkant het programma en meer informatie.

De ontmoetingsdag  
‘Drimmelen Verbindt’ is op:

maandagmiddag  
10 oktober 2022

van 13.30 - 17.00 uur 
in De Mayboom (Made)

Vooraf aanmelden is niet nodig  
en de entree is gratis,  

incl. één gratis consumptie.



De werkgroep Drimmelen Verbindt, bestaande 
uit o.a.: SWO Drimmelen, gemeente Drimmelen, 
Geriafit, KDOB, Theek 5, GGD West-Brabant,  
Zinvol centrum voor levensvragen, 
Samenwerkende kerken en Surplus.

Programma: Gehele middag vrije inloop met een gratis consumptie

13.30 uur:   inloop 
14.00 uur:   opening door wethouder
14.00-17.00 uur: informatiemarkt

Workshops (2 rondes)

14.30 uur, keuze uit:
• Koersbal: Populair balspel (binnensport). 
• Positieve Gezondheid: Sta eens even stil bij hoe 

het met je gaat.
• Zelfredzaamheid: Hoe kun je zolang mogelijk 

zelfstandig thuis blijven wonen?
• Handige gezondheidsapps: Handige en goede 

zorg-apps én leuke spelletjes die je gezellig samen 
met anderen online kunt spelen. Neem je mobiele 
telefoon of tablet mee!

15.45 uur, keuze uit:
• Bewegen/Geriafit: Proeverij van lenigheids-, 

balans- en krachtoefeningen.  
• Zinvol: Maak een sfeerplaat/moodboard om even 

stil te staan bij jezelf en wat er in je omgaat.
• Samen: “Luisteren” - Op een verrassende manier 

ervaar je hoe goed jij wel of niet luistert.
• Je netwerk in beeld: Breng je sociale netwerk met behulp van een vrijwilliger in kaart en 

ga er mee aan de slag. 
• Handige gezondheidsapps: Handige en goede zorg-apps én leuke spelletjes die je gezellig 

samen met anderen online kunt spelen. Neem je mobiele telefoon of tablet mee!

17.00 uur, sluiting

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over de Ontmoetingsdag en de workshops op  
wijzijndrimmelen.nl > evenementenkalender > 10 oktober > Ontmoetingsdag Drimmelen Verbindt! 

Heb je vragen? Of zit je moeilijk met vervoer? Neem dan uiterlijk 7 oktober contact op met SWO Drimmelen:
info@swodrimmelen.nl. Zij kunnen je via hun ANWB Automaatje Drimmelen namelijk ook helpen met vervoer. 

Je kunt ter plekke kijken aan welke workshop(s) je wilt deelnemen.  
Vooraf aanmelden is niet nodig/mogelijk, maar houd rekening met vol = vol.  

Hopelijk tot dan!
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