
Gemeentehuis Ooststellingwerf 
Het Oost 11
8431 LE Oosterwolde 

30September
Vrijdag

13.30 - 16.00 uur

Aanmelden vereist
(Uiterlijk woensdag 28 september)

Meld je gratis aan op
www.vraagelkaar.nl/cafe

Of bel naar 088 - 7878901

Programma op deze middag

13.30 uur Maak kennis met Vraagelkaar

Geniet van een gratis 
verzorgde middag

Spelletjes & Prate

n

Verwennen & Ontspanne
n

Of bel naar

es & Prate

n

Gelukstafels

14.00 uur Vraagelkaar café met high tea

erwennen & O

Schilderworkshop

Filosofie

Stoelyoga

Geniet van een 

orkshop

Geniet van een gratis 

Stoel

Dansen & Bewegen

Op www.vraagelkaar.nl kun je aangeven wat je leuk vindt om te doen, zoals: 
wandelen, fietsen of een keer naar het museum of het theater gaan. Ook als je 
het leuk vindt om iets voor een ander te betekenen: tuinieren, koken of een 
keertje de hond uit te laten. Ervaar vriendschap en een sprankje geluk!

gratis deelname

16.00 uur Afsluiting 



Beste buurtbewoner,

Op vrijdag 30 september ben je welkom tijdens de Vraagelkaar café in het 
Gemeentehuis. Geniet van een fijn programma vol bijzondere workshops en 
ontmoet fijne buurtgenoten. 

De Vraagelkaar café inclusief high tea
Na ontvangst mag je plaats nemen in de Vraagelkaar café. Kies uit 
verschillende activiteiten. Begin je met schilderen, stoelyoga, filosofie of een 
ontspannende massage? Of schuif je gelijk aan bij de Gelukstafel en geniet je 
van een heerlijke koffie met een gebakje? 

Aan de gelukstafel ontmoet je fijne buurtgenoten die jouw interesse delen en 
het leuk vinden om samen iets te doen. Wil jij ook wandelen, fietsen of 
zwemmen? Of lijkt het je leuk om een oude hobby op te pakken? Een keer 
naar het museum of het theater gaan? Gezellig ergens wat drinken? Wat lijkt 
jou leuk om te doen? Maak lekker ongedwongen kennis met iemand met 
dezelfde interesses om samen iets leuks te gaan doen.

Deelname is gratis – aanmelden voor 28 september
Iedereen kan zich gratis aanmelden via de website www.vraagelkaar.nl/cafe. 
Klik op Café ‘Gemeentehuis Ooststellingwerf’. Mocht je geen toegang tot
internet hebben, dan kun je bellen met Vraagelkaar op 088-7878901 (let op: 
aanmelden is vereist).

Over Vraagelkaar
Op www.vraagelkaar.nl kun je aangeven wat je leuk vindt om te doen of wat 
je voor een ander wilt betekenen. 

Hartelijke groet,

Sonja Zimmerman 
Vraagelkaar     

Vriendschap & betekenis

gratis deelname


