Maandag

Openingstijden & activiteiten ZOMER 2020

09:00 – 13:30 uur

Inloopspreekuur (hulp bij administratie

09:00 – 16:00 uur

+ op afspraak)
Inloop (aanmelding niet nodig)

ZOMER
activiteiten
Elke donderdag organiseren
we in de zomer gezellige
buiten activiteiten. Kom
langs voor een lekker
drankje op ons terras en
neem deel aan onze
wekelijkse zomeractiviteit.

Dinsdag
09:00 – 12:30 uur
10:00 – 11:30 uur
11:30 – 12:30 uur
12:30 – 14:00 uur
13:30 – 15:30 uur

Kledingshare (op afspraak)
Nederlands taalles (gevorderden)
Broodjes lunch (to-go, afhalen bij Buurtsteunpunt)
Nederlandse taalles (beginners)
Wandelen door Zevenkamp (verzamelen bij
Buurtsteunpunt)

16:30 – 17:30 uur

Woensdag
09:00 – 13:00 uur
10:30 – 13:00 uur
13:30 – 15:30 uur
13:00 – 15:30 uur
13:30 – 16:00 uur

tot 31 juli)

Inloop (aanmelding niet nodig)
Tasty Tosti’s (lunch)
Repaircafe (op afspraak)
1 op 1 Computer ondersteuning (op afspraak)
Kledingshare (op afspraak)

Donderdag
09:00 – 12:30 uur
0900 – 16:00 uur
10:00 – 11:30 uur
12:00 – 13:00 uur
13.30 – 15:30 uur
12:30 – 14:00 uur

Let op! om de veiligheid van
elkaar
te
waarborgen
houden we 1,5 meter
afstand en vragen we om
niet langer dan 1,5 uur te
blijven.

Warme maaltijd (bezorging aan huis, per inschrijving,

Inloop (aanmelding niet nodig)
Boodschappen service
Nederlandse taalles (gevorderden)
Broodjes lunch (to-go, afhalen bij Buurtsteunpunt)
Zomeractiviteiten (zie kader)
Nederlandse taalles (beginners)

Vrijdag
09:00 – 13:30 uur
09:00 – 16:00 uur
14:00 – 16:00 uur

Inloop (aanmelding niet nodig)
Boodschappenservice
To-go in de wijk (met onze bakfiets kan je ons

16:30 – 17:30 uur

vinden in Zevenkamp)
Warme maaltijd (bezorging aan huis, per
inschrijving, tot 31 juli)

Gesloten
Vanaf 3 augustus tot en met 21
augustus is Buurtsteunpunt gesloten
en telefonische niet bereikbaar.
Al onze activiteiten zijn gratis
Een afspraak maken? Bel 010-2070500
Telefonisch bereikbaar:
Maandag t/m Vrijdag 08:30 – 16:00 uur

