
ACTIVITEITEN IN DE BEUKENHOF 
AQUARELLEREN op maandagen van 09.30 tot 11.30 uur. 
Kosten € 50,- per seizoen. Deelnemers brengen eigen 
materialen mee.

BILJARTEN op alle werkdagen van 09.00-17.00 uur. Naast vrĳ  
spelen zĳ n er interne en externe competities. Kosten vanaf 
€ 60,- per seizoen.

BRIDGEN 2022 op maandagen van 13.30-16.30 uur inclusief 
een kerst- en een einddrive. Kosten € 65,- per seizoen.

COMPUTERLESSEN op in overleg te bepalen tĳ dstippen. 
Kosten € 30,- per reeks van circa 10 lessen van 2 uur. 
Aantal cursisten van 3 tot maximaal 6 per groep. Voor 
beginners en gevorderden. Er zĳ n computers beschikbaar. 
Gebruik eigen laptop, notebook of tablet is mogelĳ k.

CONCERTEN op zondagmiddagen. Per seizoen zĳ n er 6 
muzikale uitvoeringen. De programma’s worden via 
persberichten bekendgemaakt.

INLOOPCAFÉ op dins-, woens- en donderdagen van 09.30-
11.30 uur. Er is gelegenheid tot ontmoetingen, creatieve 
activiteiten waaronder kaarten maken, het traditionele 
handwerken, het lezen van de krant. Toegang en 
materialen zĳ n gratis. Ook de biljartzaal is open voor een 
ketsie en een kletsie.

KLAVERJASSEN op woensdagen en vrĳ dagen van 13.15-16.15 
uur. Kosten € 60,- per reeks.

De Stichting De Paraplu organiseert tal van educatieve en ontspannings-activiteiten 
voor Lissese senioren. Er zĳ n ook vervoersdiensten: de Seniorenbus en de Kunstbus. 
De Paraplu is een organisatie bestaande uit louter vrĳ willigers. In dit bericht vindt 
u een beknopt overzicht van alle activiteiten die vanaf september 2022 op het 
programma staan. Er is informatie over de accommodaties, de tĳ den en de kosten.

De Stichting De Paraplu presenteert haar programma 2022-2023

KOERSBALLEN op donderdagen van 13.30-16.30 uur. 
Kosten € 40,- per seizoen.

RUMMIKUB op vrĳ dagen van 13.15-16.15. 
Kosten € 60,- per seizoen

SJOELEN op dinsdagen van 13.30-16.30 uur. 
Gratis deelname.

SKIP-BO op dinsdagen van 13.30-16.30 uur. 
Een eenvoudig, verslavend simpel en simpelweg verslavend 
kaartspel, waarbĳ  je als eerste alle uitgedeelde kaarten 
moet zien kwĳ t te raken, waarbĳ  de nummervolgorde moet 
worden aangehouden. Gratis deelname.

WANDELEN op donderdagen vanaf 09.30 uur met vertrek 
vanuit De Beukenhof. 
Kosten € 10,- per seizoen en € 2,50 vervoerskosten per keer.

ZINGEN bĳ  ouderenkoor Zanglust op donderdagen van 10.00-
12.00 uur incl. gezellige nazit. Kosten € 115,- per seizoen. 
De repetities monden uit in een kerst- en voorjaarsconcert. 
Koorkleding in gratis bruikleen m.m.v. de Stichting 
Vrienden Ouderenkoor Zanglust.

ACTIVITEITEN IN ’T POELHUYS
KRANTCAFÉ op maan-, dins-, woens- en vrĳ dagen van 10.00 
tot 12.00 uur. Er is gelegenheid tot ontmoetingen en het lezen 
van kranten. Gratis toegang.
De gastdames en -heren zullen u graag verwelkomen.

PATCHWORK/QUILTEN tweewekelĳ ks op donderdagen van 
10.00-12.00 uur. Deelnemers brengen eigen materialen mee.

VERVOERSDIENSTEN
DE SENIORENBUS LISSE rĳ dt voor inwoners van Lisse 
en Lisserbroek op werkdagen tussen 08.30-17.00 uur. 
Reserveringen op werkdagen tussen 08.30-12.30 uur via 
06 83 53 58 59. Bel minimaal een dag van tevoren. Enkele 
reis in Lisse/Lisserbroek € 2,-, retour € 4,-. Enkeltje 
Sassenheim, Warmond, Voorhout, Hillegom en De Zilk € 4,-, 
retourtje € 8,-.

DE KUNSTBUS LISSE organiseert jaarlĳ ks een reeks theater- 
en museumbezoeken. Een zeer comfortabele wĳ ze van 
culturele uitstapjes. Per halfj aar ontvangen de leden een 
qua genre en prĳ sklasse gevarieerd keuzemenu. Kosten 
lidmaatschap € 5,- per seizoen. Daarnaast vervoers- en 
entreekosten.

GRATIS KENNISMAKING
Voor alle activiteiten, uitgezonderd de vervoersdiensten, 
geldt een gratis kennismakingsperiode van 2 weken.

CONTACT
Voor aanmeldingen en meer informatie neem contact op 
met het secretariaat via telefoon 0252-412082 op werkdagen 
tussen 18.00 en 19.00 uur of via e-mail 
info@deparaplu-lisse.nl. 

NIEUW!


