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Ontmoeten
Impuls organiseert in de Boerhoorn
meerdere activiteiten.
Eén daarvan is biljarten. Impuls stelt
daarvoor een nieuw biljart
beschikbaar. Biljarten is niet alleen
een mooi spelletje om te spelen, ook
geeft het u gezelligheid en
ontmoeting met collega biljarters.
 

Zin om mee te doen?
Op alle dagen van de week kan er in
kleine groepjes op vaste tijden
gebiljart worden in de Boerhoorn. 
De tijden hiervoor zijn:
• 's Ochtends van 10.00 tot 12.00

uur.
• 's Middags van 13.30 tot 15.30

uur en van 15.30 tot 17.30 uur.
•  's Avonds van 18.00 tot 20.00 uur

en van 20.00 tot 22.00 uur.
 

Er zijn nog enkele plekken vrij
Momenteel zijn er nog enkele
plekken vrij, met name in de
avonduren. Heeft u zin om mee te
doen? Neem dan contact op met
Grietje Paas. Zij kan u vertellen op

welke momenten er nog één of
meerdere plekken vrij zijn.
U kunt zich zowel individueel als met
een groepje aanmelden.
Op meerdere dagdelen biljarten
behoort ook tot de mogelijkheden.
 
 
Deelnemersbijdrage
U kunt het hele jaar door biljarten.
De Boerhoorn is alleen in de zomer
tijdens de schoolvakantie zes weken
gesloten. De deelnemersbijdrage
voor 2022 bedraagt € 35,00.
 
Meer informatie of aanmelden
Grietje Paas, buurtwerker Impuls
(06) 215 054 88  
g.paas@impulsaaenhunze.nl

Impuls
Brink 10
9461 AS Gieten
Postbus 50
9460 AB Gieten
t (0592) 245 924

www.impulsaaenhunze.nl
info@impulsaaenhunze.nl
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Voor uw rechten (o.a. klachten en privacy)
verwijzen we naar de folder
‘Uw rechten, onze plichten’ op de website
onder het kopje Privacy Statement.


