
De Bathse Najaars activiteitenkalender 2022. 
 

 Herfstbingo. 
9 oktober  aanvang  15:00 uur. 

De bingokaarten worden weer van zolder gehaald. Heeft U zin om een spelletje bingo te 
spelen, kom dan deze middag naar het Buurthuis. Er zijn weer mooie prijzen te winnen. 

  

Boodschappenbingo. 
12 november aanvang 20:00 uur. 

In deze dure tijd is het altijd fijn voor iets extra‘s . Heeft U geluk deze dag dan kunt U veel 
boodschappen winnen om Uw voorraadkast mee te vullen.  

 
 

Sinterklaasfeest, Cadeautjes ruil. 
3 december  aanvang 15:45 uur. 

In het voorprogramma van het Sinterklaasfeest kunnen de kinderen eerst genieten van 
Goochelaar Maarten.  Om 17:00 uur komt Sinterklaas met zijn pieten en met natuurlijk die 

spannende cadeautjes. 
Als Sinterklaas weer weg gaat kunnen de kinderen nog poffertjes eten.  

Cadeautjes ruil.  Gaat rond  20:00 uur beginnen. 
Een hilarische spel met veel gelach, gezelligheid en frustratie.  

Zorg dat U met Uw gewenste cadeau naar huis gaat.    
 

Gourmetten, Kerstbingo. 
17 december,  aanvang 17:00 uur.  

Gezellig samen gourmetten in Kerstsferen. Na het eten en de afwas gaat de Kerstbingo van 
start, dat zal rond 20:00 uur zijn. Natuurlijk weer met mooie prijzen. 

 

60 plus uurtjes met geschenkje. 
24 december  tussen 15:00 uur en 17:00 uur. 

2  gezellige uurtjes voor de 60 plussers van Bath. Een praatje, een drankje met een leuk 
geschenkje na afloop. Meer info volgt nog op de flyer voor deelname. 

 

Nieuwjaarsborrel. 
1 januari  aanvang 16:00 uur. 

Met een hapje en een drankje kunt U vele Bathsenaren nog een Gelukkig Nieuwjaar wensen. 
 

.Ledenvergadering.  
24 januari  aanvang  19:30 uur. 

Door corona is de Ledenvergadering een paar jaar niet door gegaan. Heeft U nog leuke ideeën 
of opmerkingen op deze avond kunt U alles aan ons doorgeven.  

   
 

Voor alle activiteiten volgt meer info met een flyer.  
 

Voor veranderingen houd Uw mailbox en de Facebookpagina of www.bathonline.nl in de gaten.   


