
De zestig gepasseerd?

Wie de 60 gepasseerd is heeft vaak meer 
vrije tijd voor ontspanning en allerlei 
activiteiten.

Samen wandelen

De Vereniging60plus organiseert bijvoor-
beeld wandelingen op maandagochtend.

Samen luisteren

Maar er zijn ook allerlei lezingen: over
actuele onderwerpen als  ‘Hoe overleef ik de 
hitte’  tot een lezing over Beethoven of 
andere interessante personen en gebeurte-
nissen.

Als lid van de Vereniging60plus kun je een 
deel van je vrije tijd samen met anderen op 
een prettige manier invullen.

Samen op stap 

De Vereniging organiseert hele en halve
dagtochten met bus en/of boot.

Voor uitstapjes met het OV geldt dat de
leden goed ter been moeten zijn, want
museum en NS-station liggen niet per
definitie dicht bij elkaar. De afspraak is dat er 
gezamenlijk naar het doel wordt
gereisd, maar dat de terugreis individueel
wordt ondernomen. Dat heeft als voordeel 
dat iedereen zijn eigen gang kan gaan na 
afloop van het bezoek aan museum of
stad.

Samen eten

Wil je langer met iemand in gesprek, kom 
dan naar een van onze traditionele
maaltijden: asperges in het voorjaar en
stamppot in het najaar.
Eens per maand kunnen we elkaar op een 
zondagmiddag in de stad ontmoeten.
Rond de feestdagen houden we een
gezamenlijke kerstlunch en een
nieuwjaarsbijeenkomst in een feestelijke
sfeer.

Samen lezen

Als je van lezen houdt, spreek een paar
mensen aan en vorm een kring. Hetzelfde
geldt voor samen fietsen en samen naar
de film. Waar je belangstelling ook naar uit
gaat of waar je ook maar gezelschap bij
zou willen: er zijn bij ons altijd mensen te
vinden met dezelfde interesse.

Samen ontspannen

Kortom, wil je andere mensen ontmoeten
dan ben je bij ons aan het goede adres. In
het (digitale) maandbericht worden steeds
diverse mogelijkheden ter ontspanning
aangeboden.



                  

  

Algemene informatie

De Vereniging Zestig Plus-Arnhem e.o. 
bestaat sinds 1971 en heeft rond de 200 
leden.
Er is een bestuur dat de maandelijkse
activiteiten organiseert waar ieder lid
vrijblijvend gebruik van kan maken.
Je betaalt een kleine contributie, waarvan 
bestuurskosten en het maandbericht
worden betaald. De Vereniging heeft geen 
winstoogmerk. Activiteiten zijn kostendek-
kend door bijdragen van de leden.

Website:
www.vereniging60plus.nl

Email:
info@vereniging60plus.nl
Bankrekening:
NL26 INGB 0002 536 296
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