
 

 

 

FunCafé 

Vrijdag 28 november:  

Soosjaal pakjesavond met aansluitend FunCafé  

 

Om het jaar in stijl af te sluiten, maken we er op vrijdag 28 november 

een gezellige pakjesavond van tijdens Soosjaal. De tweede helft van de 

avond is het chillen in het FunCafé en dat alles bij Babylon.   

 

Als je zin hebt om aan de pakjesavond mee te doen, verwachten we je om 20.30 uur. 
Je koopt van tevoren een cadeautje voor een bedrag tussen de € 3,50 en € 5,00.  
Dat cadeautje pak je thuis in en neem je mee naar Babylon. Iedereen gaat met een 
pakje naar huis maar hoe we dat precies gaan doen is nog een verrassing.  
De ruimte kleden we weer in stijl aan. Soosjaal is onder begeleiding. 

 

Vanaf 22.00 uur is het tijd voor 
chillen, muziek in het Funcafé 
waar Hanno zorgt voor de 
muziek en wat lekkers. Dan is 
het vrije tijd, zonder begeleiding 
vanuit de organisatie. Uiteraard 
MAG je wel je eigen begeleider 

meenemen. 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 uiterlijk om  
20.45 uur zijn want dan starten we. 
 

Adres 

Het is bij Babylon in Woerden, aan de Burg. H.G. van Kempensingel 31,  3443 AM 
Woerden, tel: 0348-417810, E-mail: info@belangrijk.nl.   
 

Vrijwilligers, wie helpt ons? 
We hebben een team van vrijwilligers: Hanno, Sharon, Winny, Dennis en Inger, 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 
Inger van Dijk  IvD@Jeugd-Punt.nl 
 

Volgende keer  
De volgende keer is op vrijdag 30 januari 2015. Dan gaan we muziek maken tijdens de 
eerste helft van de avond, onder leiding van Soosjaal. 

 

  
       Hanno               Dennis 

     
       Sharon             Inger     

     
        Winny 
 
          
                      

 

 

Uitgaan op een manier die bij jou past! 

Vrijdag 28 maart 2014  
van 20.30 tot 00.00 uur 
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