
 

 

WAT GAAN WE DOEN? 

 

Elkaar verwennen; 

hoe mooi is dat! 

Ben jij de buurvrouw die handig is met: 

• het lakken van nagels? 

• of het aanbrengen van make-up? 

• of een andere beauty verzorging? 

Geef je dan op voor de 
BUURVROUWENVERWENDAG  

Ben jij de buurvrouw die door allerlei 

omstandigheden geen tijd heeft voor de eigen 

verzorging?  

Kom dan naar de Buurvrouwenverwendag en wie 

weet is er een buurvrouw die jou gaat verwennen. 

Tijdens de Buurvrouwenverwendag spelen wij ook 

een Buurtspel waardoor wij elkaar beter leren 

kennen. 

KOM ERBIJ…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUURVROUWEN 

VERWENDAG 
VRIJDAG 24 SEPTEMBER 2021 

09.30 – 11.30 

BUURTCENTRUM COBRA

 

Burendag is dé dag waarop je gezellig samenkomt 

met de buurt. Buurten worden leuker, socialer en 

veiliger als buren elkaar ontmoeten en zich samen 

inzetten voor hun buurt. 



 

 

WIE ZIJN WIJ? 

Wij zijn vrouwen, moeders, dochters, oma’s  uit 

Almere. En wij noemen onszelf:  

 DE VROUWENHULPGROEP . Want door met 

elkaar in dialoog te gaan, leren wij elkaar kennen 

en kunnen wij elkaar helpen. 

We babbelen gezellig met elkaar bij een kopje 

thee/koffie en van tijd tot tijd organiseren wij ook 

leuke uitjes en activiteiten. Wil je langskomen of je 

bij ons aansluiten?  

De kosten zijn € 1,- per keer per persoon en dat is 
inclusief koffie/thee.  

Tijd: van 10.00 tot 12.00 uur 

Locatie: Buurtcentrum Cobra, Hildo Kropstraat 8, 
Almere, Tussen de Vaarten 

De eerstvolgende bijeenkomsten zijn op: 

• vrijdag 1 en 29 oktober 2021 

• vrijdag 12 en 26 november 2021 

• vrijdag 3 en 17 december 2021 

Aanmelden via: 

- de app 0638123321  

- email: lfer@deschoor.nl 

 

BUURVROUWEN 

VERWENDAG 
VRIJDAG 24 SEPTEMBER 2021 

LOCATIE: BUURTCENTRUM COBRA, 

HILDO KROPSTRAAT 8, 1328 BC ALMERE 

TIJD: 09.30 TOT 11.30 UUR 

 

 

Burendag is dé dag waarop 

je gezellig samenkomt met 

de buurt. Buurten worden 

leuker, socialer en veiliger 

als buren elkaar ontmoeten 

en zich samen inzetten voor 

hun buurt. 

 

 

INFORMATIE EN AANMELDEN: 

Bel/app naar Lucia Fer; 0638123321 of 

email naar lfer@deschoor.nl 

geef dan aan of  

1. Ik wil mijn buurvrouw verwennen 

2. ik laat mij verwennen. 
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