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DONDERDAG OM DE WEEK

Geheugentraining 10.00 - 12.00 uur
We starten de week goed met geheugen-
fitness. We werken met verschillende boeken
en spellen vol met geheugenoefeningen.
Het blijven prikkelen van het brein is vooral
op oudere leeftijd belangrijk. Zo blijft het
geheugen langer stabiel.

Bewegen met Elkaer 14.30 - 15.15 uur
O.l.v. Yolande Tijdink, een gediplomeerd
docente. U bent welkom voor een gratis
proefles, vraag naar de brochure.

Themagroep 10.00 - 12.00 uur
Door middel van onderwerpen, media
fragmenten, themakaarten, actualiteiten
komen we met elkaar in gesprek.

U kunt om 13.15 uur in het restaurant
aansluiten bij dewandeling.

Creatieve middag 14.30 – 16.30 uur.
Handwerken met een missie voor de organi-
satie ‘Knuffeldekens’, Materialen en deelname 
zijn kosteloos,consumpties zijn voor eigen re-
kening. Data voor speciale creatieve middagen 
staan in de Nieuwe Meerbode en op facebook.

Spelletjesmiddag 14.30 - 16.30 uur
Kom gezellig allerlei spelletjes spelen zoals
rummikub of klaverjassen.
Consumptie voor eigen rekening

Bewegen: Totaal Vitaal 10.00 - 12.00 uur
Totaal Vitaal, een activiteit waarbij bewegen
en cognitie centraal staan. Warming-up om
de spieren warm en soepel te maken gevolgd
door een spelelement. Bewegen is goed voor
de lijn en het brein! 

U kunt om 13.15 uur in het restaurant
aansluiten bij dewandeling.

Creatief: Schilderen,tekenen, kleuren
14.00 – 16.00 uur
Donderdagmiddag kunt u ontspannen door 
mee te doen aan tekenen, kleuren of schilde-
ren. U hoeft geen ervaring te hebben, alleen 
plezier in samen maar toch induvidueel bezig 
zijn. Er worden verschillende technieken en 
materialen aangeboden.Voor materialen 
wordt een eigen bijdrage van €1,50 per keer 
gevraagd.

U kunt om 13.15 uur aansluiten bij de
wandeling in het restaurant.

Musica 14.00 - 16.00 uur
Muziek is een feest der herkenning.
We komen terug op verschillende bekende
artiesten, muziek, beeldfragmenten en
spellen. Ook wisselen we het programma af
met interactieve middagen als zang, zelf
muziek maken of een film, muziek op het
grote scherm in het restaurant.

Sjoelen 14.30 - 16.30 uur
Om de week! Voor data zie Allemael


