
dinsdag 5 juli van 19.00 - 21.30 uur 
(inloop vanaf 18.45 uur) 

de Tuinzaal van Humanitas
Akerkhof 22, Groningen

(vlakbij Der Aa-kerk)

Spreker is Cor Pilat
Cor Pilat is naast zijn werk vrijwillige wadloopgids in opleiding. 

Hij gaat vertellen wat het waddengebied zo bijzonder maakt en 

waarom de Waddenzee is verkozen tot Unesco Werelderfgoed. 

Hij vertelt daarnaast iets over het wadlopen, welke mogelijk-

heden er zijn en waarom hij ervoor gekozen heeft om zijn vrije 

tijd te besteden aan het wadlopen.

Spreker is IJmte Groeneveld
Hij vertelt zijn ervaringsverhaal over zeilen.

Het programma is nog een verrassing.

VRIJE
IJDST
AFÉC

Daarnaast hebben wij nog een verrassing!

zaV e
zorg en aandacht voor iedereen

thema 'De Wadden'
Je gaat de wadden bij ons beleven!



zaVie is dé belangenbehartiger voor én van alle mensen die zorg, aandacht en ondersteuning nodig hebben in de 

provincie Groningen. zaVie staat voor zorg en aandacht Voor iedereen. De nadruk ligt op Vie met een hoofdletter V: het 

leven. Wij staan namelijk positief in het leven en geloven in de kracht van mensen zelf!  www.zavie.nl

Voel je welkom bij het 

'Vrije Tijds Café'!

Graag tot ziens op 5 juli!

Meld je aan via:

f.devreeze@zavie.nl of

050 571 3999  |  06 174 174 58

De bijeenkomst is gratis!

Koffie, thee en cake staan klaar.

Wat is het Vrije Tijds Café?
Als je aan vrije tijd denkt, wat komt dan het eerste in je op? Ja, het 

is onlosmakelijk verbonden aan ontspanning. Zonder ontspanning 

kun je je niet opladen. En soms zijn we zo druk. Ontspanning en 

ontladen is belangrijk. In het café worden allerlei vormen van 

ontspanning besproken ter inspiratie.

Ontdek een natuur van wereldklasse!
De Waddenzee, Unesco Werelderfgoed sinds 2009. Van het 

Noord-Hollandse Den Helder tot het Deense Esbjerg. Een grens-

overschrijdend gebied, boordevol ongerepte natuur. Het bijzondere 

landschap van slikken, kwelders, duinen, geulen en zandplaten 

creëren een uniek gebied, die je nergens anders vindt. Er valt hier 

zoveel te ontdekken, te ervaren óf te onderzoeken. Of je nu op 

één van de Waddeneilanden bent of langs het kustgebied van 

Noord-Holland, Friesland en Groningen. In het Waddenzee Unesco 

Werelderfgoed begint jouw grote ontdekkingstocht. 
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