Totaal Vitaal
Verschillende beweegactiviteiten worden
geboden, voorafgaand een warming-up
om de spieren op te warmen en grenzen
van het lijf te ontdekken. Vervolgt door een
beweegspel als darten, sjoelen, een kracht en
evenwichtsoefening of een balspel.

Kudelstaart
Voor Elkaer

Maandag
10.00 uur Breinzaken en Geheugentraining
Dinsdag
10.00 uur Themagroep
Woensdag
10.00 uur Multimedia
Donderdag
10.00 uur Tekenen en Schilderen
14.30 uur Musica
Vrijdag
10.00 uur Totaal Vitaal

Contact
tel: 06 - 834 41 313
noudshoorn@zorgcentrumaelsmeer.nl
Voor Elkaer, Nobelhof 1
1433 JZ Kudelstaart

Geheugentraining en Breinzaken
‘Ouderdom komt met gebreken’, zo zullen veel
senioren herkennen weleens wat te vergeten.
We stimuleren het brein dmv vragenspellen,
activiteiten, gesprekken.

Themagroep
Aan de hand van thema’s komen we met
elkaar in gesprek, we leren elkaar kennen door
te praten over vroeger, herinneringen maar
ook actualiteit. Ook als u moeite heeft om
uit woorden te komen, is het een plek om te
luisteren, te herkennen en erkennen.

Teken, Schilderen en Inkleuren
Tijdens de creatieve ochtend kunt u komen
schilderen, tekenen, aan de gang met
volwassen kleurboeken. Bovendien is het
gezellig en ontspannen. Ervaring is niet nodig.

De Inloopcentra
ACTIVITEITEN PROGRAMMA’S

Aalsmeer

Gebouw Irene
Maandag
10.00 uur Tekenen en Schilderen
Dinsdag
10.00 uur Geheugentraining
14.30 uur Musica
Woensdag
12.00 uur Kook workshop		
Donderdag
10.00 uur Totaal Vitaal
14.30 uur Breinzaken
Vrijdag
10.00 uur Multimedia
14.00 uur Themagroep

Contact
tel: 06 - 224 68 574
emillenaar@zorgcentrumaelsmeer.nl
Gebouw Irene, Kanaalstraat 12
1431BW Aalsmeer

In deze folder vindt u een overzicht van
de activiteiten van het inloopcentrum.
Het inloopcentrum is onderdeel van
het ontmoetingscentrum. U kunt bij
ontmoetingscentrum Aalsmeer op
dinsdag en donderdag ook de hele
dag blijven inclusief lunch.

Musica
Muziek heeft een positief effect op de
hersenen. Muziek verbindt, geeft ontspanning
en werkt stimulerend. Daarnaast maakt muziek
emoties los en haalt herinneringen naar boven.
We willen naar muziek luisteren, samen zingen,
quizvragen beantwoorden en we laten
beelden van vroeger de revue passeren.

Multi Media
Met de tijd meegaan is een uitdaging.
Heeft u hulp nodig bij het gebruik van uw
mobiele telefoon, tablet of computer? Of bent
u zelf handig met één van deze apparaten en
kunt u andere helpen? Kom dan eens naar op
onze multi media ochtend.

Kook Workshop
Koken en bakken, voor sommige mensen
dagelijks werk, voor anderen een ware
uitdaging. In de winkels zijn kant en klaar
maaltijden te koop, het zorgcentrum biedt
Tafeltje Dek Je, toch is het fijn om zelf iets
eenvoudigs op tafel te kunnen zetten.
Wilt u een ander leren koken? Of heeft u
twee linkerhanden als het gaat om koken
en wilt u leren hoe het er aan toe gaat in de
keuken? U bent van harte welkom op onze
wekelijkse kook woensdagochtend Uw ideeën zijn natuurlijk ook van harte welkom,
een programma maken we met elkaar.
Elke woensdagochtend vanaf 10.00 uur in
gebouw Irene, Kanaalstraat 12 in Aalsmeer.
We drinken eerste een kop koffie om
vervolgens aan de slag te gaan. Jennifer
zorgt voor de ingrediënten, zorgt u dan voor
de helpende hand? U kunt ons bellen als u
meer informatie wilt of u bij voorbaat aan
wilt melden. Tel: 06 - 224 68 574
De kosten bedragen € 4,- per keer.

