
 

 

 
Programma ‘Ontmoeting in de Huiskamer’ 

Voor alle inwoners van Maasdriel - juni-juli 2022 

Welkom    Welcome    Bienvenue    مرحبا    Witamy    欢迎    Bienvenido  

Bi xêr hatî    آمدی خوش     soo dhawow   bonvenon   Hoş geldiniz   Добре дошли 
 
Inwoners uit Maasdriel, vrouwen, mannen, kinderen zijn van harte welkom bij diverse 
activiteiten die door de Huiskamer van Kompas worden georganiseerd. Inwoners kunnen 
elkaar ontmoeten, bijpraten en meedoen met allerlei activiteiten in juni en juli. 
 
Activiteiten voor vrouwen in de Leyenstein Bernhardstraat 2, 5331 TA Kerkdriel 
*Donderdag 23 juni van 9.00-11.30 uur: Beauty-ochtend voor vrouwen. 
*Donderdag 7 juli van 9.00-11.30 u: Schilderochtend met  
  Nanda van Alebeek, kunstenares, zie www.nanda-art.nl 
*Donderdag 21 juli van 9.00-11.30 u: EHBO voor kinderen,  
  informatie van de heer Wigmans EHBO Kerkdriel.  

Activiteiten voor alle inwoners van Maasdriel in de Kreek Wilgenpas 2, 5331 KC Kerkdriel 

*Vrijdag 24 juni: Picknick en spel in de speeltuin van de Kreek, 16.00 - 18.30 uur. 
  Voor alle inwoners, kom samen met familie, vrienden buren en bekenden. Iedereen  
  is van harte welkom. Voor drankjes en hapjes wordt gezorgd.  
*Vrijdag 22 juli: Picknick en sport/spel in de speeltuin van de Kreek, 16.00 - 18.30 uur. 
  Voor alle inwoners, families, vrienden, buren samen met de Oekraïense families een  
  gezellige middag met eten en activiteiten. Kom samen! 
 
Aanmelden: bij Moniek: tel. 06-16650520  
mail: fred_dido@hotmail.com of via de app ‘Huiskamer’ 
of Joke: tel. 06-44614237  
mail: joke.verkuijlen@kompasbommelerwaard.nl   

Heeft u óók leuke ideeën voor activiteiten?  
Heel welkom, neem contact op met ons. 

 
Voor algemene informatie over Kompas en activiteiten kunt u ook terecht bij de coördinator Ans Klein 
Geltink: tel.06-11252724 ans.kleingeltink@kompasbommelerwaard.nl – www.kompasbommelerwaard.nl 

Zondagmiddag 17 juli van 14.00 -16.00 u Wereldmuziek - open podium in Leyenstein Kerkdriel  
Een prachtig programma met Wereldmuziek, met zang, klanken, tonen, ritmes overal vandaan. Laat je 
verrassen door de muzikanten en doe mee met het open podium. Voor kinderen: workshop percussie.  

Stichting Kompas werkt hier samen met de gemeente Maasdriel, de Kerken, Welzijn Bommelerwaard, 
Bibliotheek Rivierenland, de Kreek en andere maatschappelijke organisaties.  
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