
 

 

Lekker weg  

met de  

UITCLUB van 

Delft: 

 

Nieuwe leden 
gezocht voor de 
UITCLUB DELFT  

Samen een leuk uitje 
ervan maken!  

Alleen uitgaan is niet  zo 
leuk, daarom is de Uitclub 
Delft opgericht: om SAMEN  
leuke dingen te doen met 
leeftijdgenoten (50 plus). 
Deelname aan een uitje 
zorgt voor  een leuke dag, 
maar ook voor: 

 Een grotere 
kennissenkring  

 Variatie in het leven  

 Kortom: een leuker 
leven!  

 Kom erbij en doe mee !! 

Kom bij de leukste 
Uitclub van Delft 
voor 50 plussers 

Contactgegevens voor 
informatie 

E-mail: chiara@casema.nl  

Uitclub Delft 

Chiara Tafuni 

Coo rdinator  

Telefoonnr.: 015-8895106 

svp bellen in de avond tussen 

19-20 uur dan meestal thuis 

 



Wat doet de Uitclub Delft? 

De Uitclub Delft is een groep 
van actieve senioren (50plus) 
die samen uitjes binnen en 
buiten Delft organiseren. Denk 
hierbij aan: 

 Museumbezoek 

 Tuinen bewonderen 

 Restaurant / Uit eten gaan 

 Fietstochten in de buurt 

 Stadswandelingen 

 Theater/Bioscoop 

 Andere activiteiten door en 
voor leden 

 
 

Wat kost deelname aan de Uitclub 

Iedereen betaalt  zijn eigen deel 
van de uitgaven.  Denk hierbij aan:  

 De kosten van het periodiek 
overleg in wijkcentrum: op dit 
moment is dat 8 euro per 
deelnemer per jaar 

 de eigen koffie  (50 cent per 
koffie/thee) bij het overleg 

 Uit eten: de eigen bestelde 
consumpties (eten en drinken).  

 Kosten van de uitjes.  Zoals 
reiskosten, entreegeld, eten en 
drinken. 

 Een museumkaart en OV 
kortingskaart is handig om te 
hebben maar niet verplicht. 

Hoe doen we dat?  

De leden van de Uitclub komen 
eens in de 6 weken bijeen op een 
donderdag ochtend in wijkcentrum 
de Wippolder, prof Krausstraat 50 

Onder het genot van een kop 
koffie/thee bespreken we dan de 
ideeën die aangedragen worden 

We kijken of er genoeg 
belangstelling  is om het voorstel 
door te laten gaan 

Er is geen verplichting om met 
alles mee te gaan.  

Diegene die het voorstel doet, 
organiseert het uitje  en houdt 
onderling contact hierover met de 
deelnemers van het uitje en regelt 
dat men ieder voor zich / apart kan 
betalen in de horeca. 

Meestal gaan we eens in de maand 
uit eten en hebben we zo’n 10-15 
keer per jaar een daguitje.  

We letten bij de organisatie en 
doorgang van de dag uitjes ook op 
de kosten, het weer en de 
reisafstand 

Introducés zijn welkom na overleg 


