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KOM IN ACTIE, GA ZOMERTOEREN!ZOMERTOER

WORKSHOP VILTEN
Combinatiefunctionaris Gabri, laat u kennismaken met de oeroude techniek van het vilten 
en u gaat naar huis met een bijzondere creatie.  
WAAR:  Dorpshuis de Koeldert • De Koeldert 30, Waardenburg
WANNEER:  Maandag 22 juli van 10.00 - 12.00 uur
KOSTEN:  € 10,-  incl. kop koffie/thee

RONDJE ASPEREN
Een wandeltocht met Combinatiefunctionaris Ans bij Fort bij Asperen van ongeveer 1 uur 
met als afsluiting koffie met gebak in de Taveerne naast het fort. Leuk voor het hele gezin!
WAAR:  Fort bij Asperen • Langendijk 60, Acquoy 
WAAR:  Woensdag 24 juli van 09.30 - 11.00 uur
KOSTEN:  € 5,- incl. kop koffie/thee en lekkers

JEUGDSENTIMENT KOEK & SNOEPIE
Een middag over ouderwets snoep en andere dingen uit de jaren 40, 50 en 60. Er is een 
kleine quiz en aan een zoete traktatie zal het niet ontbreken.
WAAR:  Het Klokhuis • Jeugdplein 2a, Beesd
WANNEER:  Donderdag 25 juli van 14.30 - 16.00 uur
KOSTEN: € 5,- incl. kop koffie/thee

BEZOEK DE MOLEN
We krijgen een rondleiding van de molenaar in de Achterste molen in Hellouw. Leuk voor 
het hele gezin!
WAAR:   Achterste molen • Zeek 40, Hellouw
WANNEER: Maandag 29 juli van 14.00 - 16.00 uur 
KOSTEN: € 5,- incl. kop koffie/thee

ZOMERCREATIE MET BLOEMEN
Bij de Bop in Spijk maakt u een prachtig zomers bloemstuk dat u na afloop mee naar huis 
kan nemen.  
WAAR:  Dorpshuis de Lindehof • Spijkse Kweldijk 53, Spijk
WANNEER: Dinsdag 30 juli van 14.00 - 16.00 uur
KOSTEN: € 12,50 incl. kop koffie/thee 
 
RONDLEIDING IN DE KIPPENSTAL 
We brengen een bezoek aan de stallen waar de kippen vrij rond scharrelen. Na afloop is er 
koffie met iets lekkers in de streekwinkel bij de boerderij.
WAAR: Pluimveebedrijf Lagerweij Eieren • Rijksstraatweg 61c, Buurmalsen
WANNEER: Woensdag 31 juli van 09.30 - 11.30 uur
KOSTEN: € 7,50 incl. kop koffie/thee en lekkers

SERVIES STIPPEN
Het stippen op serviesgoed gebeurt met stokjes in verschillende diktes en  
speciale porseleinverf. Na een korte demonstratie gaat u heerlijk zelf aan de slag! 
WAAR: Fort Vuren • Waaldijk 29, Vuren
WANNEER: Donderdag 1 augustus van 15.00 - 17.00 uur
KOSTEN: € 12,50 incl. kop koffie/thee

HIGH TEA 
Kom genieten van een uitgebreide selectie van heerlijke versnaperingen, zowel hartig als 
zoet, onder het genot van een kop thee.
WAAR: Dorpshuis Tuil • Sint Antoniestraat 5, Tuil
WANNEER: Dinsdag 6 augustus van 15.00 - 17.00 uur
KOSTEN: € 12,50 incl. thee 

JEU DE BOULES 
Kom naar deze gezellige middag om met elkaar een balletje te gooien! Bij voldoende 
deelnemers organiseren we een toernooitje!
WAAR: Dorpshuis de Betuwe Poort • Kornelis van Wijnenstraat 1, Rhenoy
WANNEER: Donderdag 8 augustus van 14.00 - 16.30 uur
KOSTEN: € 5,- incl. 2 consumpties

KWIEK BEWEEGROUTE 
Hilde Terlingen begeleidt de Kwiek Beweegroute waarbij bankjes, stoepranden en  
lantaarnpalen worden gebruikt om in beweging te komen. Na afloop staat er een lekker 
kopje soep met een broodje klaar.
WAAR: Wittenbergzorg • Bernhardstraat 4, Haaften
WANNEER: Vrijdag 9 augustus van 11.00 - 13.00 uur
KOSTEN: € 5,- incl. soep en broodje

CREA CLUB
De Crea Club verzorgt een leuke activiteit! Doe ook mee en versier een houten doosje met 
vrolijke servetten.
WAAR: MFC de Pluk • Rijksstraatweg 64, Geldermalsen
WANNEER: Woensdag 14 augustus van 09.30 - 11.30 uur
KOSTEN: € 7,50 incl. kop koffie/thee

RONDLEIDING KASTEEL WAARDENBURG
Bert Vos laat u alle verhalen ontdekken van Kasteel Waardenburg en biedt u daarna een 
kijkje in de kasteeltuin. 
WAAR: Kasteeltuin Neerijnen • Van Pallandtweg 12, Neerijnen
WANNEER: Vrijdag 16 augustus van 10.00 - 12.00 uur
KOSTEN: € 5,- incl. kop koffie/thee

ARMBANDJE MAKEN
Ria Terstall heeft prachtige glazen kralen om uw eigen armband mee te creëren! Combineer 
zelf de kralen of kies een mooie kleuren combinatie uit. 
WAAR: Buurthuis Gellicum • Kerkweg 1, Gellicum
WANNEER: Maandag 19 augustus van 14.00 - 16.00 uur
KOSTEN: € 10,- incl. kop koffie/thee

MEEZINGMIDDAG
Kom gezellig meezingen met Smartlappen Koor Wij Durfe. Tussendoor zijn er voor de 
liefhebber twee rondjes bingo.
WAAR: Dorpshuis Meteren • Achtersteweg 17, Meteren
WANNEER: Dinsdag 20 augustus van 13.30 - 16.30 uur
KOSTEN: € 7,50 incl. 1 consumptie

WORKSHOP SCHILDEREN
Hans Beringen helpt u het schilderen met acrylverf te ontdekken! Laat uw fantasie werken 
en u gaat met uw eigen schilderij naar huis. 
WAAR: Dorpshuis de Krakeling • Prins Bernhardstraat 1, Heukelum
WANNEER: Vrijdag 23 augustus van 10.00 - 12.00 uur
KOSTEN: € 10,- incl. kop koffie/thee

WORKSHOP BATIK
Batik is al een eeuwenoude kunst om stoffen te verven, maar met lijm kan het ook! Maak 
tijdens deze workshop een originele en zomerse tas. 
WAAR: MFC de Pluk • Rijksstraatweg 64, Geldermalsen
WANNEER: Maandag 26 augustus van 15.00 - 17.00 uur
KOSTEN: € 10,- incl. kop koffie/thee

WORKSHOP FOTOGRAFIE
Marja en Pauline geven een praktische fotografie workshop. U gaat direct met uw 
smartphone aan de slag en krijgt ondertussen uitleg en tips! 
WAAR: Huis op Hemert • Blankenburgsestraat 3, Ophemert
WANNEER: Dinsdag 27 augustus van 10.00 - 12.00 uur
KOSTEN: € 10,- incl. kop koffie/thee

NATUURSPEELTUIN MET DIEREN
Bij de Leidsche Hoeven kunnen de kinderen niet alleen spelen en de dieren mee helpen 
voeren, maar ze kunnen ook ezeltje rijden. Leuk voor het hele gezin! 
WAAR: Natuurbeleving Leidsche Hoeven • Oude Hoevenseweg 8, Tricht
WANNEER: Donderdag 29 augustus 14.00 - 17.00 uur
KOSTEN: € 5,- incl. kop koffie/thee en lekkers

BOOTTOCHT MET LUNCH
Tijdens de drie uur durende rondvaart over de Maas en over de mooie zijtakjes van de Maas 
kunt u genieten van een lekkere lunch.  
WAAR: Recreatiegebied De Zandmeren • Zandstraat 17, Kerkdriel
WANNEER: Vrijdag 30 augustus van 10.45 - 14.00 uur
KOSTEN: € 25,- incl. koffie/thee en lunch

Meer info en aanmelden?
www.zomertoeren.nl 
 

Maak de zomer gezellig! Doe mee met de zomertoer voor jong en oud(er)!
Welzijn West Betuwe heeft ook deze zomer een uitgebreid aanbod van gezellige activiteiten in de gemeente West Betuwe. Kom samen 

uw partner, (klein)kinderen, buren en vrienden, iedereen is welkom! 

 


