Ongedwongen sfeer bijeenkomst Humanitas Interessebank
12 november Afgelopen woensdag, 31 oktober, was het dan zover. De
kennismakingsbijeenkomst van Humanitas Interessebank.
Deze werd gehouden in Klein Profijt te Oud-Beijerland.
Onder het genot van een kopje koffie werd er in
ongedwongen sfeer nader kennis gemaakt.
Er waren dan ook zowel oude leden als nieuwe deelnemers.
Al gauw kwam het gesprek uiteraard al op de interesses. De
vraag “Speelt u klaverjas? “ heb ik dan ook met enige
regelmaat voorbij horen komen.
Nadat iedereen zijn plekje had gevonden werd men
verwelkomd door de coördinator Joke van Hulst.
Deze heette iedereen van harte welkom en na een uitleg over
hoe de Interessebank werkt werd er een voorstelrondje
gedaan. Hierin kon iedereen aangeven waar hij/zij interesse
in heeft, of graag wilt doen. Musea bezoeken, wandelen zelfs
reizen kwam aan bod. Al met al een zeer geslaagde
kennismakingsbijeenkomst waarbij de nodige uitjes al zijn
besproken.
De volgende bijeenkomst staat ook alweer op de agenda. Dit
zal een nieuwjaarsreceptie worden op 9 januari. Exacte data
en locatie volgen nog.
Wilt u hierbij aanwezig zijn? Of wilt u ook andere mensen leren kennen om wat leuks te gaan doen?
U kunt zich aanmelden bij Joke van Hulst via telefoonnummer 078-6763635 of per e-mail
j.hulst308@gmail.com
U kunt zich aanmelden tijdens de inloopspreekuren van de Humanitas Formulierenhulp. Deze is op
onderstaande locaties in de bibliotheek te vinden.
Puttershoek
Oud-Beijerland

1e woensdag v/d maand
1e woensdag v/d maand
3e woensdag v/d maand
‘s-Gravendeel
2e maandag v/d maand
Strijen
3e donderdag v/d maand
Numansdorp
4e dinsdag v/d maand
Nieuw-Beijerland 4e woensdag v/d maand

10:00 - 12:00
14:00 - 16:00
17:00 - 19:00
17:00 - 19:00
14:00 - 16:00
14:00 - 16:00
10:30 - 12:00

Voor vragen over de Interessebank of voor direct aanmelden kunt u contact opnemen met Joke van
Hulst via telefoonnummer 078-6763635 of per e-mail j.hulst308@gmail.com

