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SIL staat voor Samen is leuker. Via SiL proberen we mensen 
met dezelfde interesses bij elkaar te brengen zodat er  
nieuwe  contacten/vriendschappen uit kunnen ontstaan.  

 

In 2019 organiseren we diverse activiteiten waarbij  
mensen elkaar kunnen ontmoeten. Hieraan kunnen mensen  
deelnemen die op zoek zijn naar nieuwe contacten. Tijdens 
de bijeenkomst wordt speciaal aandacht geschonken  aan 
het kennismaken met elkaar. We hopen een leuk divers  
programma te hebben samengesteld. Tevens zal er  
maandelijks een bijeenkomst zijn bij SWO om te praten  aan 
de hand van een thema en om ervaringen te delen. 

JAARPROGRAMMA 2019 
ONTMOETINGSACTIVITEITEN 



Datum  Activiteit 

Maandag   SiL het koffiegesprek 

11 februari Aan de hand van een thema gaan wij met  

   elkaar in gesprek en delen we ervaringen.  Wij 

   organiseren dit  iedere 2e maandag van de 

   maand. De data zijn:  11 maart, 8 april, 13 mei, 

   10 juni, 9 september, 14 oktober, 11 november 

   en 9 december.  

Tijd:   10.00 - 12.00 uur  

Loca(e:  Kantoor SWO, Het Vierendeel 6 Made 

Kosten:  Gra(s  

Graag van te voren aanmelden 

Datum  Activiteit 

Zondag   Biesbosch Beleven 

31 Maart  Met fluisterboot de Biesbosch in en wandeling 

   van 2 km met gids van Staatsbosbeheer van de 

   Eendenkooi naar het bruggetje van St. Jan. 

   In het voorjaar als het nog niet druk is in de  

   Biesbosch en er nog weinig blaadjes aan de  

   bomen staan is er extra veel te zien. 

Tijd:   13.30 uur   

Loca(e:  Biesbosch Bezoekerscentrum, Biesboschweg 4 

Kosten:   € 15,00 

 

Aanmelden vóór 25 februari 
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Datum  Activiteit 

Donderdag Bezoek Molen “Zeldenrust” in Hooge Zwaluwe 

16 Mei  “Een gezellige en informa(e ac(viteit met volop 

   gelegenheid om kennis te maken met de  

   andere deelnemers en een gezamenlijke lunch” 

Tijd:   10.00-15.00u  

Loca(e:  Kerkdijk 19 Hooge Zwaluwe 

Kosten:  € 2,50 

 

Aanmelden vóór 1 mei  

 

Datum  Activiteit 

Dinsdag   Natuurac%viteit Munnikenhof Terheijden 

13 Augustus met excursie naar Imker en een  

   gezamenlijke lunch 

    

Tijd:   van 10.30 tot 15.30 uur 

Loca(e:  Munnikenhof 21 Terheijden 

Kosten:   € 10,-  

 

Aanmelden vóór 8 juli 

 



Datum  Activiteit 

Woensdag High Tea bij Madame Delicieux in Made 

9 Oktober  Gezellig theeleuten met een heerlijke selec%e 

   van zoe%ge & har%ge lekkernijen uit eigen  

   keuken. Volop gelegenheid om kennis te  

   maken met de andere deelnemers” 

Tijd:   10.00 - 15.00 uur 

Loca(e:  Nieuwstraat 53, Made  

Kosten:   € 15,00 

 

Aanmelden vóór 2 oktober  

 

Datum  Activiteit 

Vrijdag   Bezoek kerstmarkt Dordrecht 

13 December verdere informa(e volgt op een later moment 

Tijd:   nog nader te bepalen 

Opstapplaats:    Diverse plaatsen in de gemeente 

Kosten:  € 5,00 

 

Aanmelden vóór 29 november 
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