U vindt ons op de 1e verdieping van Pand 83 ,

Planetenlaan 83 NLL

Activiteiten
ctiviteiten februari
febr
2019
Mantelzorgcontact: dinsdag 8 februari van 10.00-11.30
10.00
Tijd voor koffie, verhalen delen, van elkaar leren, een stukje (h)erkenning.
(h)erkenning
O.l.v Ada Korevaar wordt een verrassingsspel gespeeld

Inloop : elke dins- en donderdagmiddag van 13.30-16.30
13.30
Gezellige middag met tijd
ijd voor een kopje koffie, praatje en/of spelletje
Extra activiteiten: Dinsdag
nsdag 5-12-19 februari creatief met lappen

Donderdag 21 februari bloemschikken

Samen eten (koken) van 16.30-19.00:
1
Opgeven tot uiterlijk 10 uur bij Wilma neven 06-27281714
06
Donderdag
Donderdag

14 februari ValentijnValentijn diner 2 gangen
28 februari
3 gangen

kosten € 3,00
kosten € 4,00

Handwerkcafé woensdag 6 & 20 februari van 9.30-11.45:
9.30
locatie: bibliotheek , Raadhuisplein 1.
1
Op een ontspannen,, creatieve manier werken aan een meegebracht handwerk of
iets nieuws leren.. Voor iedereen die handwerken
h
leuk vindt of iets wil uitproberen.
Informatie:
Anneke Gaal :0184-684125
zie ook: www.huisvandewaard.nl

U vindt ons op de 1e verdieping van Pand 83 ,

Planetenlaan 83 NLL

Activiteiten
ctiviteiten maart :
Inloop : elke dins- en donderdagmiddag van 13.30-16.30
13.30
Gezellige middag met o.a. tijd voor ‘n
n kopje koffie, praatje en……..
en
Dinsdag
5 maart kaarten maken en sturen
Donderdag 7 maart creatief met lappen
Dinsdag
12 maart spel of puzzel
Donderdag 14 maart
Dinsdag
Donderdag
Dinsdag
Donderdag

19 maart
21 maart
26 maart
28 maart

met leuke prijsjes
spel of puzzel
stoeien met wol
creatief met lappen
spel of puzzel

Samen eten (koken) van 16.30-19.00:
16.30
Opgeven tot uiterlijk 10 uur bij Wilma neven 06-27281714
06
Donderdag
Donderdag

14 maart
28 maart

2 gangen kosten € 3,00
3 gangen kosten € 4,00

Mantelzorgcontact: dinsdag 5 maart van 10.00--11.30
Tijd voor koffie, verhalen delen, van elkaar leren, een stukje (h)erkenning

Handwerkcafé woensdag 6 & 20 maart van 9.30-11.45:
9.30
locatie: bibliotheek , Raadhuisplein 1.
1
Op
p een ontspannen, creatieve manier werken aan een meegebracht handwerk of
iets nieuws leren.. Voor iedereen die handwerken
h
leuk vindt of iets wil uitproberen.
Informatie:
Anneke Gaal :0184-684125
zie ook: www.huisvandewaard.nl

