
Mei 2022 

Elke dinsdag, woensdag en donderdag: Open inloop van 16.00-18.00 uur, 
maaltijd van 18.00 tot 19.00 uur en open inloop van 19.00-21.00 uur.  
 

Ma 2 mei 14.00-15.30 Zinvol café  

Di 3 mei 19.00-21.00 Taal café en Sjoelen! 

Wo 4 mei 19.00-21.00 Herdenkingsmoment 4 mei  

Do 5 mei 14.00-15.00 
15.15-17.00 
19.00-21.00 

Taalcursus 
Handwerk café 
Spelletjes 

Vr 6 mei 12.00-14.00 
14.00-16.00 

Seniorenmaaltijd 
Schilderen 

Di 10 mei 19.00-21.00 Taal café  
Wo 11 mei 10.00-12.00 

19.00-21.00 
Senioreninloop met zelftestvoorlichting GGD 
Hobby avond: Heel Meet-Inn bakt! 

Do 12 mei 14.00-15.00 
19.00-21.00 

Taalcursus 
Spelletjes  

Vr. 13 mei 10.00-11.00 
14.00-16.00 
18.00-20.00 

Voorlees café voor ouder en kind 
Schilderen 
Jongerenavond 

Za 14 mei 17.30-20.30 Maal-met-tijd met muziek! 
Di 17 mei 19.00-21.00 Taal café 

Wo 18 mei 19.00-21.00 Hobby avond: Heel Meet-Inn bakt! 

Do 19 mei 14.00-15.0 
15.15-17.00 
19.00-21.00 

Taalcursus 
Handwerk café 
Bingo 

Vr 20 mei 14.00-16.00 Schilderen 

Di 24 mei 19.00-21.00 Taal café  
Wo 25 mei 10.00-12.00 

19.00-21.00 
Senioreninloop 
Hobbyavond: Heel Meet-Inn bakt! 

Do 26 mei  Hemelvaartsdag gesloten 
Vr 27 mei 10.00-11.00 

14.00-16.00 
Voorlees café 
Schildermiddag 

Zat 28 mei 17.30-20.30 Maal-met-tijd 

Zon 29 mei 13.00-14.30 Lunch 

Di 31 mei 19.00-21.00 Taal café  
Vooruitblik: vr 3 juli Seniorenlunch 
 

 

 

 



 

 

Bingo - Speel een gezellig potje bingo: € 1,- voor 3 rondes.  Opgeven is niet nodig. 
Laatste donderdag van de maand. Van 19.15 tot 21.00 uur. 

Bordspelavond - Supergezellige bordspelavond. Opgeven is niet nodig.  
Elke donderdag. 19.00-21.00. 
Break-Inn - Inloop en lunch voor dak- en thuislozen. Kijk voor actuele informatie op 
de website. Elke di en do gratis warme lunch van 11.30 tot 13.30 uur. 

Handwerk café- Elke donderdagmiddag vanaf 15.15 uur. Neem je eigen 
handwerkspullen mee en kom gezellig meedoen. Er is ook materiaal aanwezig. 
Hobby avonden. Elke woensdagavond open inloop met iets extra's. Elke maand staat 
een ander hobby centraal. 
Jongeren avonden - Vrijdagavond met ontmoeting en koken voor jongeren.  
Lunch op zondag- Elke laatste zondag van de maand is er een lunch (soep met wat 
lekkers erbij) van 13.00-14.30. Opgeven. Kosten 1,50. 
Maal-met-tijd - In de oneven weken op zaterdag een gezond en gezellig warm maal 
met tijd: 1,5 uur de tijd om samen te eten, altijd drie gangen. 17.30 inloop, 18.00-
19.30 maaltijd, tot 20.30 natafelen. Elke oneven week. Opgeven uiterlijk 15.00 
diezelfde dag. Kosten: € 4,50  
Maaltijd - Een gezonde en gezellige warme maaltijd, met een hoofdgerecht en 
nagerecht. En soms een voorgerecht. Na de maaltijd een kop gratis thee of koffie. 
Elke di, wo, do, 18.00-19.00. Opgeven uiterlijk 15.00 diezelfde dag. Kosten: € 4,50 

Open inloop - Loop binnen, drink koffie, maak een praatje, doe een spelletje of lees 
de krant. Vrije inloop. Elke di, wo, do (16.00-18.00 en 19.00 tot 21.00 uur). Behalve 
consumpties geen kosten.  
Schildermiddag- Elke vrijdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur. Je neemt je eigen 
schilder- of tekenspullen mee of gebruikt het van Meet-Inn. Opgeven niet nodig. 
Gratis. 
Senioren-maaltijd - Eens per maand een gezonde warme driegangen maaltijd tussen 
de middag! 12.00 inloop, 12.30-13.30 maaltijd, tot 14.00 natafelen. Elke 1e vrijdag 
van de maand. Opgeven uiterlijk 9.30 uur diezelfde dag. Kosten: € 4,50 

Senioren-Inloop - Een gezellige inloop voor senioren! Opgeven is niet nodig. Elke 
woensdag in de oneven weken, 10.00-12.00. Behalve consumpties geen kosten. 
Voorlees café voor ouders met jonge kinderen. Elke vrijdag in de oneven weken van 
10.00-11.00. Gratis.  
Zinvol Café - Een gezellige en verdiepende middag over zingeving en geloven. Elke 
1e maandag van de maand, 14.00-15.30. Opgeven is niet nodig.  

Opgeven of meer informatie? Kom langs, bel, spreek in, mail.  
We horen het graag! 

Notaris Fischerstraat 10, 6711 BC Ede, 0318 650 187, 
 info@meet-inn.nl, www.meet-inn.nl 

http://twitter.com/Meet_Inn  www.facebook.com/MeetInn.Ede 

mailto:info@meet-inn.nl
http://www.meet-inn.nl/
https://twitter.com/#!/Meet_Inn
http://www.facebook.com/MeetInn.Ede


 

 

 

 

 

 


