
Deelnameformulier Waardse Senioren in Beweging 2018
LET OP: Tijdens uw inschrijving ontvangt u een schriftelijke bevestiging van uw  
deelname. U dient dit bij iedere activiteit te laten zien als bewijs van deelname! 
Deelnemende organisaties hebben het recht u te weigeren indien u de schriftelijke 
bevestiging niet kunt laten zien.

Achternaam: __________________________  Voorletter(s):________  M / V *

Adres: ________________________________________________________

Postcode en woonplaats: _________________________________________

Telefoonnummer: _______________________________________________ 

E-mail adres: ___________________________________________________

TOTAALBEDRAG VAN  DEELNEMER ONTVANGEN:  €…………………..…. 

□ IK GA AKKOORD MET FOTO-OPNAMEN. Het kan zijn dat er tijdens de activiteiten 
foto’s worden gemaakt voor PR-doeleinden (website, social media, etc.). Indien u hier 
bezwaar tegen heeft, kruis dan dit hokje aan. 

HANDTEKENING DEELNEMER: ___________________________________

ONTVANGEN DOOR __________________________ (naam medewerker)

d.d.  __________________ 

* doorhalen wat niet van toepassing is

INSCHRIJFFORMULIER 

WAARDSE SENIOREN IN BEWEGING

OKTOBER 2018



ACTIVITEITEN WAARDSE SENIOREN 2018

   maandag 1 oktober 15.00 uur Shantykoor ’t Staende Tuygh                 € 2,00

 dinsdag 2 oktober 10.00 uur Koken voor en door ouderen € 4,50

 dinsdag 2 oktober 19.30 uur Informatieavond persoonlijke uitvaart gratis

 woensdag  3 oktober 10.00 uur Koken voor en door ouderen € 4,50

 donderdag 4 oktober 09.30 uur Computerclub € 2,00

 donderdag 4 oktober 13.00 uur Fifty Fit € 2,50

 vrijdag 5 oktober 10.00 uur Rondleiding huisvuilcentrale gratis

 vrijdag 5 oktober 14.30 uur Silverfit Mile  gratis

 maandag 8 oktober 14.00 uur Natuurwandeling € 2,00

 maandag 8 oktober 15.00 uur Koken voor mannen €  4,50

 dinsdag 9 oktober 09.00 uur Kapper en manicure verwenmiddag €  2,50

 dinsdag 9 oktober 14.00 uur Workshop nepnieuws gratis

 donderdag 11 oktober 10.00 uur Rug massage € 5,00

 donderdag 11 oktober 14.00 uur Franse conversatie € 2,00

 vrijdag 12 oktober 10.30 uur Rondleiding Asiel Zoekers Centrum gratis

 vrijdag 12 oktober 14.30 uur Silverfit Mile  gratis

 maandag 15 oktober 10.30 uur Rondleiding Asiel Zoekers Centrum gratis

 maandag 15 oktober 14.00 uur Lezing Japan € 3,50

 dinsdag 16 oktober 10.00 uur Workshop handmassage € 5,00

 dinsdag 16 oktober 14.00 uur Presentatie over opruimen gratis

 

Totaalbedrag van deze pagina:                                                                                       €                    1

1 door organisatie in te vullen

 PER PERSOON EEN FORMULIER INVULLEN!

 woensdag 17 oktober 09.30 uur Senioren Fitness € 2,50

 woensdag 17 oktober 14.00 uur Rondleiding apotheek   gratis

 donderdag 18 oktober 10.30 uur Pilates 60+ € 2,00

 zaterdag 20 oktober 14.30 uur Bingo! € 4,00

 maandag 22 oktober  10.00 Rondleiding apotheek  gratis

 maandag 22 oktober 14.00 uur 50-Fit Sport & Spel € 2,50

 dinsdag 23 oktober 10.00 uur Historische lezing Heerhugowaard € 2,00

 woensdag 24 oktober 15.00 uur Koken voor mannen € 4,50

 donderdag 25 oktober 10.00 uur Bewust ademhalen presentatie gratis

 vrijdag 26 oktober 09.00 uur Wandelbootcamp  € 2,50

 vrijdag 26 oktober 15.00 uur Film kijken ‘The Dressmaker’ € 6,00

 maandag 29 oktober 14.00 uur Workshop Handlettering € 5,00

 dinsdag 30 oktober 09.00 uur Kapper en manicure verwenmiddag € 2,50

 woensdag 31 oktober 10.00 uur Eenmalige seniorenkring € 2,50

 woensdag 31 oktober 10.30 uur Instrumentaal einde met percussie € 2,50
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