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Programma juli tot en met december 2019

KomOp
De Pothof 42, 6971 HG, Brummen
 06 - 8322 1137
email: info@komop.nl website:www.komop.nl
IBAN: NL42 INGB 000 2852 616

is een vrijwilligersorganisatie en organiseert
vrijetijdsactiviteiten voor mensen
met een verstandelijke beperking.

Programma juli tot en met december 2019!
Dit is het programma
van juli t/m december
2019. Er is weer veel
keuze
uit
allerlei
verschillende
activiteiten. De prijzen
die vermeld staan, zijn
richtprijzen.
Als
we
precies weten hoeveel
deelnemers
er
zijn,
kunnen we de prijs
definitief
vaststellen.
Als het je leuk lijkt om
met een activiteit mee
te gaan, mag je je
alvast opgeven. Als je
je opgegeven hebt,
controleer dan altijd
even op de site bij OPGAVE of het juist vermeld is. Vrijwilligers mogen een
activiteit ‘adopteren’. Ze vullen dan samen met Janneke de dag verder in. Ben je
deelnemer of vrijwilliger en heb je belangstelling, geef je dan per email op bij
info@komop.nl.

Donateursbijdrage voor 2019!
Bijna de helft van de donateurs heeft zijn of
haar bijdrage voor 2019 nog niet betaald.
Waarschijnlijk heb je er niet aan gedacht en
ben je het gewoon vergeten.
Wil je daarom nakijken of je al betaald hebt?
Heb je nog niet betaald, maak dan twaalf euro
vijftig over naar het rekeningnummer van
KomOp: NL42 INGB 000 2852 616.
Vermeld bij de betaling je naam en
DONATEUR 2019.
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Onze activiteiten:
Zaterdag 20 juli: sloepentocht op de Ijssel
in Zutphen.

€ 40,KansPlus € 32,-

In juni kon de tocht vanwege het slechte weer niet
doorgaan. We hebben nu een nieuwe datum gepland. Dit
uitstapje is bedoeld voor de deelnemers die zich al
opgegeven hebben, er kunnen dus geen nieuwe bij.
Zaterdag 27 juli: World Press Foto
in Zutphen.

€ 16,KansPlus € 12,-

In de mooie Walburgiskerk in Zutphen is er een
tentoonstelling van de mooiste persfoto’s van de wereld.
Deze reizende foto tentoonstelling vindt op verschillende
plaatsen in de wereld plaats. Na afloop van de
tentoonstelling gaan we iets drinken bij het Volkshuis.
Zaterdag 3 augustus: rondvaart met de fluisterboot
in Zutphen.
Het is al weer een tijd geleden dat we in Zutphen een
rondvaart over de Berkel en de Grote Gracht gemaakt
hebben. We wandelen vanaf het station naar de
vertrekplaats van de boten bij de Berkelruïne. Er is een
nieuwe route en er zijn nieuwe fluisterboten. Na afloop gaan
we ergens iets drinken. Zin om me te gaan? Opgeven!
Zaterdag 10 augustus: barbecue bij Miranda
in Neede.
Een echte zomerse activiteit: de barbecue. Doen we ook
ieder jaar bij KomOp. Deze keer organiseren we de barbecue
bij Miranda Riethorst in haar tuin in Neede. Een lekker stukje
vlees met saus, stokbrood, kruidenboter, sausen en salades.
Er kunnen maximaal acht mensen deelnemen. Je moet zelf
het vervoer regelen.
Zaterdag 17 augustus: verhalen stadswandeling
door Zutphen.
Een stadswandeling door Zutphen onder leiding van een
verhalenverteller. Hij vertelt een spannend verhaal over
Wannes, een Zutphense jonge man, die leefde in de
middeleeuwen. Tijdens de wandeling wordt alles ineens veel
spannender als je te horen krijgt wat Wannes allemaal in de
middeleeuwen beleefde in Zutphen.
Zaterdag 24 augustus: nachtrit met koetsen
in Zutphen.
Ieder jaar organiseert de menvereniging uit Eefde een avond
koetsentocht in Zutphen. Om zes uur is het vertrek vanaf het
Polplein. Daarna gaan de koetsen richting Eefde o.a. naar
huize de Voorst waar een drankje gedronken wordt. Daarna
via Warnsveld naar Zutphen. In Zutphen worden de kaarsen
op de koetsen aangestoken en rijden ze door de binnenstad.

€ 20,KansPlus € 15,-

€ 24,KansPlus € 18,-

€ 24,KansPlus € 18,-

€ 30,KansPlus € 22,50
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Zaterdag 31 augustus: uit eten bij Petra thuis
in Zutphen.

€ 20,KansPlus € 15,-

Petra van Veen gaat samen met jullie bij haar thuis een
heerlijk diner klaarmaken. Wie wil kan meehelpen met de
laatste voorbereidingen en het dekken van de tafel. Daarna
gaan we alles onder het genot van een drankje opeten. Jullie
krijgen een voorgerecht, een hoofdgerecht en een toetje. Er
is ruimte voor vijf deelnemers, wie nog nooit bij Petra
gegeten heeft, heeft voorrang.
Zaterdag 7 september: nazomer wandeling
in de omgeving van Zutphen.

€ 20,KansPlus € 15,-

Een wandeling onder leiding van Marja Verhoef in de
omgeving van Zutphen. Waar we precies heengaan weten we
nu nog niet. We weten wel dat we beginnen bij het station in
Zutphen, dat de wandeling ongeveer drie uur duurt en dat
we weer terugkomen bij het station.
Zaterdag 14 september: JEU DE BOULE TOURNOOI
bij de jeu de boules club in Brummen.
In 2018 waren we er helaas niet bij. Dit jaar gaat dat wel
gebeuren. De jeu de boule club uit Brummen organiseert
haar jaarlijkse toernooi op haar club terrein. In het verleden
hebben de deelnemers van KomOp altijd goed gepresteerd,
gaat dat dit jaar ook gebeuren? Vind je jeu de boule leuk,
geef je dan op!!
Zaterdag 21 september: BOWLEN
in Zutphen.

€ 16,KansPlus € 12,-

€ 15,geen KansPlus

Iedere 3e zaterdag van de maand is er bowlen bij bowlingcentrum Fletcher, De Stoven 37, 7206AZ in Zutphen. Van 2
tot 4 uur voor recreanten en van 4 tot 6 uur voor de
wedstrijd
bowlers.
Inclusief
een
drankje
en
een
hapje.Meedoen? Geef je dan een week van te voren op
bij:Gerrit Tuitert 0575 492466 of 06 51 58 52 39.
Zaterdag 28 september: Ouwehand dierentuin
in Rhenen.

€ 50,KansPlus € 40,-

Twee panda’s uit China logeren nu in het Ouwehands
dierenpark in Rhenen. Heel bijzonder dat die in Nederland
zijn. Natuurlijk wil KomOp de panda’s in het echt gaan
bekijken. Speciaal voor de dierentuin liefhebbers. We gaan
met de trein, het is 800 meter lopen vanaf het station. Je
moet dus een goede loper zijn om mee te gaan.
Zaterdag 5 oktober: Bataviawerf en outletcentrum
in Lelystad.

€ 40,KansPlus € 32,-

In Lelystad is een prachtig museum waar je een oud
zeilschip uit de gouden eeuw kunt bezichtigen: de Batavia
Met dit schip reisden Nederlandse zeelieden vroeger naar
Nederlands Indie. In Lelystad is ook een groot outlet
winkelcentrum waar we na het bezoek aan het museum
naartoe gaan om te kijken of we iets goedkoop kunnen
kopen. We hebben vrijwilligers met een auto nodig.
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Zaterdag 12 oktober: herfstfietstocht
in de omgeving van Zutphen.

€ 24,KansPlus € 18,-

We vertrekken vanaf het station in Zutphen en maken een
herfst-fiets-tocht door de bossen in de omgeving. Onderweg
gaan we ergens picknicken en natuurlijk bij mooi weer op
een terras, bij slecht weer binnen, wat drinken. Voor de
liefhebbers, we fietsen ongeveer dertig kilometer. Je fietst
met je eigen fiets.
Zaterdag 19 oktober: BOWLEN
in Zutphen.

€ 15,00
geen KansPlus

Iedere 3e zaterdag van de maand is er bowlen bij bowlingcentrum Fletcher, De Stoven 37, 7206AZ in Zutphen. Van 2
tot 4 uur voor recreanten en van 4 tot 6 uur voor de
wedstrijd
bowlers.
Inclusief
een
drankje
en
een
hapje.Meedoen? Geef je dan een week van te voren op bij:
Gerrit Tuiterttel.:0575 492466 of 06 51585239.
Zaterdag 26 oktober: winkelen
in Breda.

€ 40,KansPlus € 32,-

We hebben al in heel veel grote steden in Nederland
gewinkeld. In Breda zijn we nog niet geweest. We gaan met
de trein rechtstreeks van Zutphen naar Breda, gaan daar
heerlijk rondwandelen door de binnenstad, drinken wat op
een verwarmd terrasje en eten ergens een snack en zijn op
tijd weer terug in Zutphen.
Maandag 4 november: Plien en Bianca
in de Hanzehof in Zutphen.
Plien en Bianca behoren tot de top van het Nederlands
cabaret. Ze hebben een nieuw programma “en nu dan?” met
verrassende typetjes die de zaal zal laten lachen. Voor de
cabaret- en theaterliefhebbers !!
Zaterdag 9 november: speelgoed museum
in Deventer.

€ 40,KansPlus € 30,-

€ 24KansPlus € 18,-

Op de Brink in Deventer staat het speelgoed museum. In dat
museum hebben ze en heleboel oud speelgoed wat tentoon
gesteld wordt. Speelgoed waar je zelf vroeger mee gespeeld
hebt of waar je vader of moeder mee gespeeld hebben. We
reizen met de trein, wandelen naar het museum en na afloop
drinken we wat in de stad.
Zaterdag 16 november: BOWLING kampioenschappen
bij Inntel in Zutphen.
Op
deze
zaterdag
organiseren
we
het
KomOp
bowlingtoernooi. Hieraan kunnen alle bowlers van KomOp
deelnemen. De wedstrijden zijn van twaalf uur tot drie uur.
Inclusief een drankje en een hapje. Wil je meedoen? Geef je
dan een week van te voren op bij: Gerrit Tuitert, telefoon:
0575 492466 of 06 51 58 52 39.

€ 20,Geen KansPlus
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Dinsdag 19 november: Muziekfestival
in Utrecht.

€ 40,KansPlus € 30,-

Ieder jaar gaan we met de liefhebbers van KomOp naar het
muziekfestival in de jaarbeurshallen in Utrecht. Veel
Nederlandse artiesten treden daar op. Zo hopen we dat ook
dit jaar Jan Smit, Nick & Simon, Frans Bauer en nog veel
meer andere artiesten zullen optreden. Het festival is op een
dinsdag overdag.
Zaterdag 23 november: UIT ETEN bij een restaurant
in Zutphen.

€ 40,KansPlus € 30,-

We gaan uit eten bij grand cafe restaurant De Courant op de
Markt in Zutphen. We zijn daar al eerder geweest en het was
uitstekend. Je krijgt een driegangen menu en mag zelf een
keuze maken wat je wilt eten. Ben je een liefhebber van
lekker eten? Dan moet je mee!!
Zaterdag 30 november: sinterklaas winkelen
in Deventer.
Zo vlak voor Sinterklaas winkelen in Deventer. De laatste
kadootjes nog kunnen kopen en genieten van de mooi
versierde binnenstad en de winkels. We gaan ergens wat
drinken met wat lekkers erbij en natuurlijk ook een snack
eten. We gaan met de trein naar Deventer.

€ 24,KansPlus € 18,-

Vrijdag 13 december: Nederpop All Stars
in de Hanzehof in Zutphen.

€ 36,KansPlus € 27,-

De zangers van het Nederpop All Stars maken van elk
concert een feest. De band bestaat uit top artiesten. Een van
de bekendste is Henk Westbroek dus je krijgt zeker de
liedjes “vriendschap”, “zelfs je naam is mooi” en “Belgie” te
horen.
Zaterdag 14 december: Kerstdiner bij Petra thuis
in Zutphen.
Petra van Veen gaat samen met jullie bij haar thuis een
heerlijk kerstdiner klaarmaken. De tafel wordt netjes gedekt
en dan gaan we alles onder het genot van een drankje
opeten. Deelnemers die nog niet eerder bij Petra gegeten
hebben, hebben voorrang.

€ 30,KansPlus € 22,50

Zaterdag 21 december: Kerstversiering maken
in Zutphen.

€ 30,KansPlus € 22,50

Onder leiding van Marja Bongers, de handwerkjuf van de
Anne Flokstraschool, gaan jullie iets maken voor kerst. Het
wordt in ieder geval iets wat je thuis op je kamer als
versiering kunt gebruiken. De workshop vindt plaats in
Zutphen en is inclusief een kopje thee of koffie met wat
lekkers.
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Zaterdag 28 december: Intratuin
in Apeldoorn.

€ 24,KansPlus € 18,-

De kerstdagen zijn voorbij en dan is er vaak opruiming bij
Intratuin in Apeldoorn. Voor de helft van het geld kun je
vaak de mooiste kerstspullen kopen. Die bewaar je dan voor
volgend jaar. Intratuin ligt vlak bij het treinstation van
Apeldoorn, we reizen dus met de trein.

Kijk regelmatig op www.komop.nl
Als je lid bent van de oudervereniging KansPlus
krijg je 25% korting. Daarom staan er twee
prijzen bij de activiteiten.
Veel activiteiten staan al op de site. Je kan daar
zien wie zich allemaal hebben opgegeven als
deelnemer en als begeleider. Er staat vast iets
leuks bij waar je aan mee wilt doen.

KIJKEN DUS. En geef je snel op !!
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