Zomer 2022

Dag en tijdstip

Activiteit

omschrijving

loppen deze gegevens nog?

zaal

contactpersonen

Buurtlunch, Bewoners

Gezellig samen met buurtgenoten genieten van

€ 2,25 (koude lunch) € 2,75 (warme

Ontmoetingsruimte

Wil Reeser

Initiatief

een lunch. Tarief is afhankelijk van koude of

lunch)Aanmelden kunt u bij het

warme lunch.

Buurplein Galecop of via 030-

Beweegzaal

Ans van der Wal

Ontmoetingsruimte

Marina van der Plaats

Ontmoetingsruimte

Ria Knol

Ontmoetingsruimte

frans kamps

Maandag
12.00 -13.30 uur

6008833 uiterlijk t/m de vrijdag
ervoor.
13.30 -16.30 uur

Koersbal Bewonersinitiatief Zeer geschikt voor senioren die naast eenvoudig
en rustig bewegen ook van een beetje
wedstrijdspanning houden. Koersbal is een
balspel dat binnen wordt gespeeld op een
mat.Komt u vooral een keertje kijken en
meedoen, u bent van harte welkom!

Dinsdag
09.30-11.30 uur

Creatief Club

Wekelijkse inloop activiteit waarbij deelnemers

gratis

creatief bezig kunnen zijn. Het programma
wordt opgesteld door begeleiders.
13.00-15.00 uur

Senioren Inloop

U bent van harte welkom voor een kopje koffie of € 1,30 per keer
thee, een spelletje, een praatje of een vraag op
het gebied van wonen, zorg, welzijn of
vrijwilligerswerk.
Er worden informatiebijeenkomsten gehouden,
uitstapjes georganiseerd er vinden diverse
andere activiteiten plaats.
Komt u gerust eens langs!

16.30- 20.00 uur

Robin Food

Elke dinsdag GRATIS drie gangen menu voor
mensen die het nodig hebben, met welke achter
grond dan ook. Voor meer informatie kunt u een
e-mail sturen naar robinfood3734@gmail.com
Of kijk op onze website robin-food.nl

gratis

woensdag
14.00 -16.00 uur

Brei en haakclub, Bewoners

Kom gezellig breien of haken op

Initiatief

woensdagmiddag op ons buurtplein.

gratis

Ontmoetingsruimte

Jenny smolders

gratis

in de buitenlucht

Esther Jansen

Ontmoetingsruimte

Miep van Kleef

€ 1,50 per keer, incl. materiaal

Ontmoetingsruimte

Wil Hack

€ 4,00 met N-pas € 2,00

ontmoetingsruimte

Remy van Engelen

gratis

Ontmoetingsruimte

Jenny Smolders

Beweegzaal

Carin van Meegen

U kunt uw eigen materiaal meenemen.
donderdag
10.00 -11.00 uur

Wandelen met Sport ID

Wandelen in de buurt van Buurtplein Galecop,
speciaal voor 55+ ers. Donderdag is de
wandeling korter en ligt het tempo minder hoog
dan de maandag. Na afloop wordt gezellig
koffiegedronken.

10.00 -12.00 uur

Computer Inloop

Een computercursus gevolgd maar is het alweer gratis
een tijdje geleden? Samen met anderen kom je
er wellicht weer uit. Inschrijving is niet nodig.
Loop binnen.

Niet van 21-7 /28- 14.00 -16.00 uur

Galecopperband, Bewoners

Galercopperband op het buurplein, zij hebben

8

Initiatief

nog een paar plekjes vrij. Deze middag is gevuld
met activiteiten voor senioren, o.a. creativiteit,
gerechten maken, geheugen en andere
spelletjes.

NIET:21 en 28 juli 17.00-19.30

diner op donderdag

en 4 augustus

elke 2e en 4e donderdag v/d maand van 17.0019.30 samen eten opgeven
rvanengelen@movactor.nl

Vrijdag

vrijdag

14.00- 16.00 uur

Quilt Bee, Bewoners Initiatief Een Bee is een groep die samen aan het Quilten
is, wel zo gezellig!
Zo kunnen we elkaars werk bewonderen en van
elkaar leren.
U neemt uw eigen naaimachine en quilt gerei
mee. Op de oneven weken.

13.00-15.00 uur

Vief actief

zaterdag

zaterdag

