Deze intekenlijst ligt vanaf zondag 19 maart in De Ark. Wilt u meedoen met een of
meer activiteiten, neem dan contact op met de persoon/personen die daarbij genoemd
staan, of met Bert Kwast (06 13660463, b.kwast@planet.nl)
Bezoek Naarden vesting

Het wonder van onze handen

Bezoek op samen te bepalen zaterdag
aan Naarden vesting. Rondleiding en
toelichting door Bert Kwast. Bezoek aan
o.m. de Grote Kerk, het arsenaal en het
Comeniusmuseum.

Onze handen zijn van een wonderlijke
techniek en vaak ondewerp van uitingen in
de kunst. Er kan ook veel misgaan met
onze handen door letsel, artrose of een
ziekte als lepra.

Deelnemers: max. 7 personen.
Lunch in Naarden op eigen kosten.

Dr. Ton Schreuders (onderzoeker, fysiohandtherapeut, directeur Hand en Pols
Centrum) geeft een lezing, doet een
handkrachtmeting en geeft advies over uw
eigen handen.

Prijs: vanaf € 25 p.p.

Datum: dinsdag 23 mei in De Ark
Deelnemers: max. kerkzaal vol.
Prijs: vanaf € 10 p.p.
Vaartocht naar Nieuwkoopse Plassen

Met Maarten ten Haaf beginnen met een
kopje koffie aan de Bloeme en dan op de
fiets naar Bodegraven. Daar inschepen op
de Willy voor een vaartochtje naar de
Nieuwkoopse Plassen en een bezoekje
aan Tijsterman.
Mei/juni 2017.
Max. aantal deelnemers: 10
Prijs: vanaf € 20 p.p.

Bloemschikavond

Bloemschikavond.
Met Truus Bakker een avond
bloemschikken in De Ark. Het thema is
afhankelijk van het jaargetijde. Elke tijd
van het jaar is geschikt
om iets moois te maken.
Minimum aantal deelnemers: 6
Kosten: vanaf € 15 p.p.
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Thaise maaltijd

Cursus Knopen en splitsen

Op 31 maart serveren Tineke en Anne
van Urk een Thaise maaltijd

In de scheepvaart, maar ook in andere
praktijksituaties, is het maar al te handig
als je vaardig bent met touw.

Deelnemers: max 12
Prijs: vanaf € 20 p.p.

Berend Kees van Loo helpt je in een
avond verder.
Datum: in overleg te bepalen
Max.10 deelnemers
Prijs: vanaf € 20 p.p.

Reanimatie avond

Snelle hulp bij een hartstilstand kan levens
redden. Ook met behulp van AED.
Een cursus van 1 avond.
Op 24 april in de tussenzaal.
Info bij Jeannette Eykelboom
Max. 12 deelnemers.
Prijs: vanaf € 35 p.p.

Per vlet de Plassen verkennnen

Een vaartochtje van 2,5 uur op de
Reeuwijkse Plassen met Jan Poot
in zijn vlet.
Max. 6 passagiers
Datum: samen overeen te komen.
Prijs: vanaf € 20 p.p.
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Een feestje te vieren?
Huisconcert Bakker/Bruinsma

Paola Kuipers en Marc Hop organiseren
een geheel verzorgde barbecue voor max
20 personen.
Prijs: vanaf € 25 p.p.

Anton Bakker speelt walsen van Chopin
en muziek van Huub Oosterhuis. Samen
pelen Bernard Bruinsma en hij ‘
evergreens’ uit de jaren 60.
Zondagmiddag 18 juni
Prijs: vanaf € 15 p.p. (incl. koffie/thee en
een drankje in de pauze)

Een middagje zeilen
Eten in de Goudse Hout

Met Berend Kees van Loo een middagje
zeilen op de Reeuwijkse Plassen.
Max. 3 personen
Prijs: vanaf € 25 p.p.

Een etentje op de tuin in de Goudse
Hout, aangeboden en verzorgd door
Joke en Gert Schouten.
Datum: samen te bepalen
Max. 6 personen
Prijs: vanaf € 20 p.p.
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Prijs: vanaf € 20 p.p. (incl. consumptie)
Couscous maaltijd

Zuid-Afrikaans eten bij Piet en Tineke

Een couscousmaaltijd volgens een
traditioneel Argentijns recept.

Piet en Tineke Lavies komen een maaltijd
volgens een authentiek Zuid-Afrikaans
familierecept.

Marie Françoise van der Does, die
samen met haar man Kees jaren
in Algerije heeft gewoond, kookt op
afspraak een maaltijd voor 4 personen
Prijs: vanaf € 20 p.p.
Natuurexcursie op de Reeuwijkse
Plassen

Loes Kamer verzorgt op een
zondagmiddag in het voorjaar een
natuurexcursie op de Reeuwijkse Plassen,
met gebruikmaking van een bok die ter
beschikking wordt gesteld door Watersnip
Natuuractiviteiten. Max. 24 deelnemers.
Datum: 14 mei.

Minimaal 4, maximaal 8 personen. Datum
nog af te spreken.
Prijs: vanaf € 25 p.p.

Zangworkshop Taizé- en Iona-liederen

Zangworkshop met liederen van Taizé en
Iona, o.l.v. Monique van den Hoogen, op
zaterdag 10 juni, van 14.00 tot 16.00 uur
in De Ark.
Organisatie: Wilfried Kool en Esther de
Ruiter
Prijs: vanaf € 10 p.p.
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Een sollicitatiebrief/cv schrijven

Je schriftelijk goed presenteren,
je motivatie onder woorden brengen,
goed ingaan op wat er in de advertentie staat, je curriculum vitae overzichtelijk en aantrekkelijk opmaken.
Marja Kwast kan je in een avond
verder helpen.
Prijs: vanaf € 15
Workshop Pole fitness

Pole Fitness: voor iedereen die
op een leuke en verantwoorde
manier kracht, lenigheid en
uithoudingsvermogen en
lenigheid wil verbeteren.
Informatie: Esther Eykelboom
De workshop duurt 1,5 uur.
Max. aantal deelnemers: 15
Prijs: vanaf € 20 p.p.

