
 Vrijdag 19 augustus Bowls 
Vrijdag van 10.00 – 12.00 uur bij Tennisvereniging Haaksbergen aan 
de Scholtenhagenweg. Rob Heijboer zal u ontvangen en u uitleg geven 
over dit mooie spel. 
 
 
 Vrijdag 19 augustus Bingo 
Van 16.00 tot 17.30 in het theatercafé in de Kappen. 
Onder leiding van Nienke Schuppers en met muzikale ondersteuning 
van PW sluiten we de Meedoen Week Zomer in Haaksbergen af. 
  

Informatie bij Ton Harmsen, Noaberpoort  

t.harmsen@wijkracht.nl 06-83546186  

Meedoen Week  

Zomer in Haaksbergen 2022 

15 t/m 19 augustus 

Voor wie:  Inwoners van Haaksbergen die iets actief willen 
 doen en andere mensen willen ontmoeten. 

Waar:   Verschillende locaties, kijk bij de activiteit. 
Kosten:   Gratis, behalve de workshop gezonde hapjes  
   maken. 
Organisatie: Buurtsportcoaches en Noaberpoort 
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 Maandag 15 augustus: Half uurtje wandelen 
Startlocatie is de AVH aan de Scholtenhagenweg 39 in Haaksbergen. 
We verzamelen daar vanaf 13.15u en lopen weg om 13.30u. Nadien 
is er de mogelijkheid om op eigen kosten hier gezamenlijk koffie te 
drinken. 
  

 
 
 
 Dinsdag 16 augustus 60/75 minuten wandelen 
Startlocatie is het marktplein in Haaksbergen bij de kerk. We verza-
melen hier vanaf 13.45u en lopen weg om 14.00u. Nadien is er de 
mogelijkheid om op eigen kosten gezamenlijk koffie te drinken bij het 
Grand Café. 
 
 
  

Dinsdag 16 augustus Bowls 
Dinsdag van 10.00 – 12.00 uur bij Tennisvereniging Haaksbergen 
aan de Scholtenhagenweg. Rob Heijboer zal u ontvangen en u uitleg 
geven over dit mooie spel. 
 

 
  
 Woensdag 17 augustus Jeu de boules  
Op de banen achter het Saalmerink, Klaashuisstraat 9 in Haaksber-
gen. Van 14.00 uur tot 15.30 uur. 
Jozef klein Kiezenbrink zal u ontvangen en u op weg helpen met dit 
mooie Franse spel. 

 Woensdag 17 augustus Workshop gezonde hapjes ma-
ken  

Gerda van der Velde neemt u mee in de wereld van de gezonde hap-
jes. Van 14.00-16 00 uur in de kantine van HSC’21 Scholtenhagen-
weg 29. Kosten € 2,- opgave vooraf bij g.vandervelde@wijkracht.nl 
tel: 06-13173322 
 

 Woensdag 17 augustus Fietstocht 
Zoek je fietsmaatje(s). Startlocatie is het marktplein in Haaksbergen 
bij de Kerk. We verzamelen hier vanaf 18.45u en fietsen weg om 
19.00u. Tijdens de tocht wordt er 14km per uur gefietst. We fietsen 
door de omgeving van Haaksbergen. Nadien is er de mogelijkheid om 
op eigen kosten gezamenlijk koffie te drinken bij het Grand Café. 
 
 

  
 Donderdag 18 augustus 60/75 minuten wandelen  
Startlocatie parkeerplaats aan de Oliemolenweg in Haaksbergen. Dat 
is tegenover Erve Bruggert de brug over en dan direct rechts het bos 
in. Hier verzamelen we vanaf 13.45u en vertrekken we om 14.00u. Na 
deze wandeling is er geen gezamenlijk koffiemoment. 
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