Totaal Vitaal

Kudelstaart

inloopactiviteiten
Maandag
10.00 uur Breinzaken en Geheugentraining
Dinsdag
10.00 uur Themagesprek
14.30 uur Creatieve middag
Donderdag
geheel dagprogramma
incl. lunch en wandelen
10.00 uur Totaal Vitaal
14.30 uur Creatief en Bloemschikken
Vrijdag
14.30 uur Musica

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

Wilt u lijf en brein vitaal houden? Kom dan bewegen
op donderdagochtend in Aalsmeer of Kudelstaart.
We ontvangen u met een kopje
koffie of thee. We beginnen om de spieren warm en
soepel maken. Vervolgens doen we een spelactiviteit
bijv. met ballen, ringen, scoops, tennisrackets, etc.
Tussendoor zal er een beroep gedaan worden op
de hersenen, d.m.v. vragen en/of geheugenspelletjes.

Geheugentraining en Breinzaken
‘Ouderdom komt met gebreken’, een bekende uitspraak
van vele senioren. Vergeetachtig worden kan senioren
beperken in hun dagelijks leven en onzeker maken.
Op verschillende momenten in de week biedt het
Odensehuis en inloopcentrum in Kudelstaart de
activiteit ‘geheugentraining & breinzaken’ aan om
senioren te ondersteunen die hun brein willen
‘trainen’ en in contact met anderen willen komen. Aan de
hand van spellen en vragen prikkelen we het brein.

Creatief
maandagochtend kunt u ontspannen door mee
te doen aan tekenen, schilderen of kleuren voor
volwassenen. Vanaf 10.00 uur staat de koffie klaar.
U hoeft geen ervaring te hebben, alleen plezier in het
samen, maar toch individueel bezig zijn. Voor schilderen
vragen wij een kleine bijdrage € 2,50 per doek.
Ook organiseren wij regelmatig een workshop op het
gebied van tekenen, schilderen en kleuren.

Odensehuis &
inloopactiviteiten
voor senioren

Aalsmeer

Gebouw Irene
geheel dagprogramma (met uitzondering
woensdag) inclusief lunch en wandelen
Maandag
10.00 uur Creatief, kleuren, schilderen
en handwerken
14.30 uur Breinzaken
Dinsdag
10.00 uur Geheugentraining
14.30 uur Musica
Woensdag
12.00 uur Kookgroep
Donderdag
10.00 uur Totaal Vitaal
14.30 uur Breinzaken
Vrijdag
10.00 uur Multimedia en creatief
14.00 uur Themagroep met beeld en geluid

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 Odensehuis. Het Odensehuis
is onderdeel van het Ontmoetingscentrum en
biedt een laagdrempelige ontmoetingsplaats
waar mensen die kwetsbaar zijn alleen of met
familie of vriend welkom is. Samen doen is het
meest van toepassing op het programma.
Alle activiteiten zijn ook afzonderlijk te bezoeken.
Dit geldt ook voor de lunch.

Themagroep

Multi Media

We starten met een kopje koffie of thee en dan gaan we
aan de slag. Aan de hand van beeld en geluid worden
verschillende thema’s behandeld en komen we met
elkaar in gesprek. We leren elkaar kennen door
herinneringen en verhalen met elkaar te delen.
Ook komen de actualiteiten aan bod, wat er verder ter
tafel komt en wat u eventueel zelf inbrengt. We maken
een sprong tussen het heden en het verleden.

Multi Media, we kunnen er bijna niet meer omheen.
Bijna iedereen heeft tegenwoordig wel een mobiele
telefoon, tablet of laptop in huis. Internet, e-mail en apps
brengen vooral mogelijkheden met zich mee.
Denk bijvoorbeeld aan contact met familie, vrienden,
kennissen via Skype. Een middel om met elkaar te praten
én elkaar te kunnen zien. Via Facebook kunt u bijvoorbeeld een uit het oog verloren kennis opzoeken.
Daarnaast kunt u denk-, ontspanningsspelletjes leren
downloaden en deze zelf of met anderen spelen.
Heeft u vragen over uw apparaat dan zullen
de medewerkers en vrijwilligers u onder het genot van
een kopje koffie u zo goed mogelijk proberen te helpen.
U bent welkom op vrijdagochtend in Aalsmeer.

Kookgroep
Iedere woensdag is het weer tijd om gezamenlijk
te koken. Om 10.00 uur staat de koffie klaar, de
receptenboekjes liggen op tafel en de boodschappen
zijn in huis. De medewerkster en de vrijwilligers leren
u koken op een leuke en makkelijke manier. Als groep
zorgen wij met elkaar voor een goede maaltijd en
daarna gaan we gezellig tafelen. Gezamenlijk bedenken
we wat we de week erop gaan bereiden. Een leerzame
en gezellige manier om te leren koken en contacten
te leggen. Ook als u al ervaring in de keuken heeft.

Musica
Muziek heeft een hele positieve uitwerking op mensen,
met name bij senioren! daarom biedt het Odensehuis
elke week op dinsdagmiddag een Musica middag.
Muziek beïnvloedt de stemming zeer positief en brengt
mensen in contact. Vaak komen er naar
aanleiding van de muziek allerlei herinneringen,
verhalen en emoties los. Men kan opgaan in de muziek,
ernaar luisteren of mee zingen met liedjes van vroeger.
Senioren kunnen weer helemaal opleven,
genieten en zich vaak nog allerlei teksten
en melodieën herinneren.

