
 

 

 

 

Vrijdag 29 mei 2015: Casino en Gala 

 
 We gaan Babylon omtoveren tot casino, sommigen herinneren zich de casinosoos van 1 december 2012 misschien 

nog wel. Het was zeer geslaagd en dat belooft ook deze avond te worden. Je mag in galakleding komen als je dat 
leuk vindt (sommigen hebben hun jurk of pak al uitgezocht weten we). 

 
We hebben een paar casino en casinoachtige spellen waarbij je fiches gaat inzetten. Als je wint 
krijg je de inzet dubbel terug en als je verliest ben je het kwijt. Je bent welkom vanaf 20.30 uur 
en we gaan om 20.45 uur een rondje gokken in twee spellen. Na een pauze doen we een 
tweede ronde met twee andere spellen. 
Vanaf 22.00 uur is het tijd voor muziek, disco, barhangen, chillen, kletsen, dansen enzovoort. 
Kortom: Soosjaal gezellig. De toegang is gratis en je betaalt je eigen drankjes. Je kunt komen en 
gaan wanneer je wilt maar als je aan de activiteit wilt meedoen, moet je er om 20.45 uur zijn 
want dan starten we. 
Dennis is er zoals altijd bij, net als Leonie voor haar maatschappelijke stage,  
Winny is er vanuit het AIC en Bas vanuit Jeugd-Punt.    
 

Adres 

Babylon, Burg. H.G. van Kempensingel 31,  3443 AM Woerden, tel: 0348-417810, E-mail: info@belangrijk.nl.   
 

Volgende keer  
De volgende Soosjaal is op vrijdag 26 juni, de laatste keer voor de zomervakantie. Dan gaan we net als vorig jaar barbecueën in de tuin van 
Babylon en beginnen dan om 18.30 uur. Daarvoor moet je jezelf aanmelden maar tegen die tijd krijg je hiervoor een uitnodiging.   
 

Vrijwilligers, wie helpt ons? 
We hebben een team van vrijwilligers maar kunnen nog wel wat mensen gebruiken. Behoor je tot de doelgroep en wil je meedenken? Of ben 
je goed in begeleiden van speciale doelgroepen? Laat het weten aan Bas de Gruijter: BdG@Jeugd-Punt.nl.  

 

 

           

Woerden 
 

 

Uitgaan op een manier die bij jou past! 
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