23 september 2020

HERHAALDE OPROEP
Vanwege de Corona-maatregelen kunnen helaas niet alle cursussen doorgaan. Een beperkt
aantal cursussen zijn al gestart of gaan binnenkort starten, dit is gegaan in overleg met de
docenten.
Met enige aanpassingen bijv. verdeling in groepen, kunnen de onderstaande cursussen van
start gaan, dit alles met inachtneming van alle voorschriften. Wij doen er alles aan om uw
veiligheid te waarborgen. Kom niet naar het Trefpunt als u zich niet goed voelt en volg
binnen de instructies van het Trefpunt en van de docent.
Voor onderstaande cursussen kunnen we nog wat aanmeldingen gebruiken. Is ook mogelijk
om nog aan te melden voor de cursussen die al gestart zijn.
CURSUSSEN vanaf september 2020 t/m december 2020

Cursus

Tijdstip

Aantal lessen Kosten

Gym 50+
start: 11 september

vrijdag
Groep 1: 09.00 - 09.45 uur VOL
Groep 2: 10.00 - 10.45 uur

15
15

€ 50,00
€ 50,00

Bewegen voor Ouderen

vrijdag 11.00 - 12.00 uur

15

€ 50,00

start: 30 september

woensdag
groep 1 : 19.15 - 20.15 uur VOL
groep 2: 20.30 - 21.30 uur

10
10

€ 55,00
€ 55,00

Breicafé

maandag 20.00 - 21.30 uur

13

gratis

aanmelden niet vereist
start: 14 september

de vervolgdata zijn in overleg met de deelnemers vastgesteld

VOL

start: 11 september

Yoga

Heeft u restjes wol waar u nog geen bestemming voor heeft? Lever deze dan in bij het Breicafé,
voor gebruik voor handwerk voor goede doelen. Alvast bedankt.

Country-line dansen

woensdag 14.00 - 16.00 uur

10

€ 45,00

dinsdag 09.30 - 11.30 uur
1 x per 2 weken

6

€ 60,00

start: 14 oktober

Creatief met kralen
start: 22 september

www.trefpuntmarken.nl

VOL

INSCHRIJFFORMULIER
Cursussen tot januari 2021

Naam:_________________________________________

Tel.nr._________________

Adres:______________________________________________

Postcode:_________________ Plaats ____________________

E-mailadres: _________________________________________

Geeft zich op voor de cursus: ___________________________

Aantal lessen:___________ Start: _______________________

Groep:_________________ Tijd: ________________________
(indien meer groepen geef uw voorkeur aan, de docent bepaald de indeling)

Ondergetekende verleent hierbij éénmalige machtiging het verschuldigde cursusgeld ad.
€ _______________ automatisch te incasseren
Van rekeningnummer (IBAN): NL .. …. …………………………….

Datum: ________________ Handtekening: _________________________________
Ons incassant ID is NL41ZZZ371166240000

Graag in de brievenbus van Dorpshuis Het Trefpunt, Kerkbuurt 90
Aanmeldingen worden verwerkt op volgorde van ontvangst.

www.trefpuntmarken.nl

