
MAANDAG 

Geheugentraining 10.00 - 12.00 uur
We werken met verschillende boeken en spellen 
vol met geheugenoefeningen. Het blijven prikkelen 
van het brein is vooral op oudere leeftijd belang-
rijk. Zo blijft het geheugen langer stabiel. 

Restaurant 12.00 - 13.30 uur

Bewegen met Elkaer 14.30 - 15.15 uur
O.l.v. Yolanda Tijdink, een gediplomeerd docente. 
U bent van harte welkom voor een proefles, vraag 
naar de brochure voor meer informatie en prijzen.

Creatief 14.30 - 16.00 uur (even weken)
Creatief met papier/ oude materialen. Zo wordt er 
bijvoorbeeld bloemen en andere deco van oude 
boeken gemaakt. 

DINSDAG

Tekenen en schilderen 10.00 - 11.30 uur
(oneven week)
Lekker ontspannen tekenen, kleuren of schilderen. 
U hoeft geen ervaring te hebben alleen plezier in 
samen, maar toch individueel bezig zijn. Er worden 
geregeld verschillende technieken en materialen 
aangeboden waar u aan mee kan doen. Voor de 
materialen wordt er een bijdrage gevraagd. 

Restaurant 12.00 - 13.30 uur

Handwerken 14.30 - 16.30 uur 
Neem gezelig uw eigen handwerk mee of als u wilt 
kunt u meedoen met handwerken voor Stichting 
‘Troostdekentje’, die zich belangenloos inzet voor 
kinderen die extra zorg of troost nodig hebben.
Deelname is gratis en indien voorradig de wol ook!

Spelletjesmiddag 14.30 - 16.30 uur 
Kom gezellig een spel spelen zoals rummikub of 
klaverjassen. 

WOENSDAG

DONDERDAG

Bewegen: Totaal Vitaal 10.00 - 12.00 uur 
We starten met een warming-up, waarbij we de 
spieren warm en soepel maken. Gevolgd door een 
spelactiviteit met o.a. ballen, pittenzakjes, scoops, 
tennisrackets, jeu de boules etc. Bewegen is niet 
alleen goed voor de lijn, maar ook voor het brein!

Restaurant 12.00 - 13.30 uur

Sjoelen 14.30 - 16.30 uur (even weken)
Kom gezellig om de week bij ons sjoelen!

Bloemschikken 14.30 - 16.00 uur (oneven week)
Om de week kunt u bij bloemschikken een mooi 
bloemstukje maken in een bakje met oase. Tegen 
onkosten. 

Avond restaurant 17.00 - 19.30 uur

Wijkpunt Voor Elkaer     |      Nobelhof 1 in Kudelstaart    |       Tel. 0297 - 820979

Activiteitenoverzicht
In het overzicht staan alle inloopactiviteiten, die vrij te 
bezoeken zijn. Op werkdagen is het Wijkpunt open van 
10.00 – 17.00 uur. Het restaurant is op woensdagavond 
geopend van 17.00 - 19.30 uur. 

Op onze website www.zorgcentrumaelsmeer.nl houden 
we het activiteitenoverzicht actueel. 
Alle informatie over Wijkpunt Voor Elkaer is terug te 
vinden onder het kopje ‘Dagbesteding’.
En bij de gastvrouwen/ gastheren kunt u terecht met al u 
vragen en om u aan te melden. Tel. 0297820979

Maatwerkgroep 10.00 - 16.00 uur
Op woensdag en vrijdag bieden wij gestructureerde 
dagbesteding voor mensen met geheugenklachten, 
dementie of andere vragen om structuur. 
Deze maatwerk-groep zal uit 9 – 12 personen 
bestaan en is besloten. Maatwerk is geschikt voor 
deelnemers die een indicatie dagbesteding hebben 
via de WMO van de gemeente. 

Voor vragen kunt u terecht bij Ellen Carels, 
Tel. 06-22468574

WOENSDAG & VRIJDAG




