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Ben je tevreden? Vertel het dan door!
Heb je opmerkingen of suggesties?
Spreek er ons over aan of vul een roze formulier in (in de infohoek).
Wij zullen uw opmerking behandelen en proberen er iets aan te doen.
Heb je specifieke vragen of voorstellen: neem contact op met
Miek Laget – coördinator LDC De Welle.
miek.laget@ocmwzele.be of tel. 052/45 68 56
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VOORWOORD

Terwijl kilte, mist en koude regen ons overvallen, en wij knus thuiszitten met een
dekentje -misschien met de poes op schoot– en de verwarming stiekem een
graadje hoger, loopt 2016 op zijn laatste benen. Voor ons geen lange overzichtslijstjes met hoogtepunten van het voorbije jaar, wel goede voornemens voor volgend jaar.

Als we terugkijken zien we dat het goed was, blikken we vooruit, dan zien we een
goed gevuld programma. Maar eerst willen we iedereen een fijne Kerst– en
Nieuwjaarsperiode wensen en nodigen wij je graag uit op het nieuwjaarsfeest
op 13 januari. Kijk voor details op pagina 6.
En waarom niet leren om gezond te koken? Smoothies en cocktails te shaken?
Meer info verder in de nieuwsbrief.
Op pagina 7 vind je een samenvatting van de tevredenheidsmeting, afgenomen in
de zomermaanden. De volledige tekst is te vinden op de website.
En terwijl ik zocht naar een passende nieuwjaarswens, kwam ik dit min of meer
toepasselijk gedicht tegen:

Zij volgt met passie
avondlessen bloemschikken ,
hij zet intussen
met evenveel bezieling
blij de bloemetjes buiten .
Uit Lichte lettergrepen– Julien Tahon

Miek Laget
Medewerkers en vrijwilligers van LDC De Welle

Lokaal dienstencentrum De Welle
zoekt vrijwilligers:
Voor vervoersdienst en boodschappendienst
Contacteer Florence, vrijwilligerscoördinator,
op 052/ 45 67 33 of
florence.bekaert@ocmwzele.be

3

WORKSHOPS EN VOORDRACHTEN

Kerstconcert

PRAATCAFE

Jeugdkoor Bulgaarse radio
met begeleiding
ANGST VOOR HERVAL



Wat als ik herval? Wat zal de toekomst
brengen? Wat zijn de gevolgen voor mijn
kinderen?

Strijkkwartet L’ Amicitia

Het is logisch dat personen die geconfronteerd worden met een ernstige ziekte veel
zorgen en angsten hebben. Maar hoe ga je
hier dan mee om?

Kristien Stallaert heeft als klinisch psycholoog verschillende jaren kankerpatiënten
begeleid op de oncologische afdeling van AZ
Nikolaas.
Ze heeft ook talrijke praatcafés in goede
banen geleid.

Woensdag 14 december
14u– loungebar
Inkom: 4 euro– 1 drankje inbegrepen
Kaarten aan het onthaal

Niet alleen wordt er een theoretisch kader
gegeven met bruikbare tips, er kunnen ook
ervaringen uitgewisseld worden met
lotgenoten in een veilige, deskundige en
gezellige omgeving.

1e viool Hilde Buermans;
2e viool en arrangementen Gilbert Raes;
altviool Leen Smet;
cello Johan De Maesschalck

Woensdag 7 december van 14u tot 16u
Bijdrage: 3 euro
Inschrijven aan het onthaal.
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LET OP!
Deze voordracht is
verplaatst naar maandag
19 december om 14u
in zaal 2 van
LDC De Welle.
Inschrijven kan nog
in Ziac en in De Welle

Wandelkalender DE WELLEKES
Ook in de wintermaanden maken Cecile en Louis tijd vrij
om in beweging te blijven! Gewapend met een muts en
sjaal (en misschien wel een lange onderbroek) trekken ze
de velden in en rond Zele in.

Woensdag 14 december: Tuimelaarspad

Woensdag 11 januari: Meerskant
We verzamelen steeds in De Welle
Deelname: 1 euro, koffie inbegrepen.
5

NIEUWJAARSFEEST in LDC De Welle

UITNODIGING
Vrijdag 13 januari 2017
Feestmenu en dansnamiddag
Alle cursisten, deelnemers aan activiteiten, klanten en bezoekers van
De Welle nodigen we uit om samen nieuwjaar te vieren.
Start om 11u30 met een feestmaaltijd.
Reserveer tijdig aan het onthaal, graag vóór 6 januari.
Menu wordt aan 6 euro gepresenteerd, dranken zijn op eigen rekening.
Vanaf 13u30 start van een zalige dansnamiddag!
Koen leert enkele dansen aan, solo en/of koppeldansen.
Zijn passie en enthousiasme, samen met jullie deelname staan garant
voor een geslaagd dansfeest!
Je mag dus partner, vrienden en vriendinnen meebrengen.

Witloofsoep met zijn garnituur
Kalkoen met Grand Veneur saus,
kerstomaten en dennenappeltjes
ijs met advocaat

6

Resultaten tevredenheidsmeting

Het lokaal dienstencentrum De Welle, vindt het belangrijk om op de hoogte te zijn van de mening
van haar gebruikers. Daarom werd er eind juli een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd. De vragenlijst werd op drie manieren verspreid naar in totaal 325 personen. In totaal kregen we 101 vragenlijsten terug, de onlinetest werd positief onthaald.
Hieronder volgen er enkele cijfers:
14% van de bezoekers van het LDC zijn vrijwilligers
55% zijn deelnemers aan activiteiten
88% zou anderen aanraden om naar De Welle
te komen
90% vindt dat het aangenaam vertoeven is in
de loungebar
95% vindt dat er een goede sfeer is
80% geeft aan dat er steeds een vrijwilliger of
medewerker in de buurt is die hij/zij kan
aanspreken en helpt een antwoord te zoeken op de vraag
87% is tevreden over de nieuwsbrief
De meeste bezoekers komen voor het seniorenrestaurant, voordrachten of praatcafés. Ook de bewegingslessen en informaticalessen scoren goed.
De meesten komen naar De Welle omdat ze er nieuwe mensen leren kennen en ze er leuke activiteiten kunnen doen.
In de toekomst graag meer activiteiten rond gezondheid aan bod laten komen. Ook bewegings- en
muzikale activiteiten en uitstappen mogen nog meer georganiseerd worden.
Natuurlijk zijn er ook een aantal werkpunten naar boven gekomen. Slechts 41%
vindt dat ze voldoende inspraak hebben in de werking van De Welle. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat slechts 29% op de hoogte is van de werking van
de centrumraad. Bovendien weet 15% niet hoe hij een melding of een suggestie over het dienstencentrum kan uiten.

CENTRUMRAAD
DINSDAG 13 DECEMBER OM 14U
Alle activiteitengroepen en diensten worden in de centrumraad vertegenwoordigd door minimaal 2 deelnemers. Zij worden uitgenodigd om mee te denken,
te evalueren en adviezen te geven naar toekomstige activiteiten, noden en behoeften vanuit hun groep.
Heb je zelf ook suggesties, ideeën, of nuttige tips om de werking van De Welle nog beter af te
stemmen op jouw behoefte, laat dit weten door een briefje te deponeren in de suggestie bus op
de toog in de loungebar.
De suggestie bus staat steeds op de toog in de week voorafgaand aan de centrumraad. Daar kunnen ook de verslagen geraadpleegd worden.
Jouw voorstellen kunnen in de centrumraad dan besproken worden.
Aan alle leden van de centrumraad: welkom!
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VORMING en CULTUUR

FILMFORUM

BIBLIOTHEEKBIB-AAN-HUIS

Dinsdag 13 december – 14u:

Ben je niet meer mobiel om zelf naar onze
bib te komen, zit je vaak alleen maar ben je
nog steeds een verwoed lezer? Een vrijwilliger kan je boeken aan huis bezorgen.

Brasserie Romantiek
Brasserie Romantiek is een
gerenommeerd
restaurant dat net een felbegeerde “koksmuts” in de
wacht heeft gesleept. De
verwachtingen van de klanten zijn hooggespannen en
bovendien is het Valentijnsdag.
Uitbaters Angelo en Pascaline willen de gasten de liefde
op hun bord brengen.
Maar dan komt Pascalines oude vlam Frank opduiken. De anders zo koele gastvrouw begint
langzamerhand de controle over zichzelf en de
zaak te verliezen….

Aanvragen op tel.nr 052/45 68 56

COMPUTERLESSEN
In samenwerking met PCVO
Scheldeland worden volgende
wekelijkse cursussen georganiseerd:

ICT en administratie: Powerpoint 2C

Met Axel Daeseleire, Koen De Bouw, Sara de
Roo, Filip Peeters, Barbara Sarafian

Op donderdagen van 9u-12u
Marc Meuleman

ICT en administratie: Powerpoint 3A

Dinsdag 10 januari - 13u30 uur:

Op woensdag van 13u30-16u30
Marc Meuleman

ONCE UPON A TIME
IN THE WEST

Start to ICT: Android tablet en
smartphone
Inhoud: basisinstellingen, notities en
toetsenbord, swipen, apps, play store,
contacten, galerij...

Oerdegelijke klassieker,
een western uit de
duizenden met een
sterke cast en zalige
muziek van
Ennio Morricone.

Op vrijdagen van 9u-12u
John Detaey
Aanmeldingen gebeuren aan het onthaal van
het LDC. Nieuwe deelnemers dienen zich
steeds te registreren op de eerste cursusdag.
Inschrijven en betalen in het PCVO Kerkstraat, breng je geldige attesten mee wanneer je recht heb op verminderingen op het
cursusgeld.

Met Claudia Cardinale,
Charles Bronson en Hebry
Fonda.

Film = 1 euro
Maaltijd + film =
film gratis

Meer info op de website van PCVO Scheldeland
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‘HELPDESK PIET’

WORKSHOP
Maandag 16 januari– 14u
Smoothies en gezonde
cocktails maken

Wat als je geen weg meer weet met de app
die je nochtans zelf hebt gedownload?

Wat als je een je weg niet meer vindt in je
eigen mappen op je PC?

Wat als plots je e-mail geblokkeerd is?

Wat als je moet je harde schijf defragmenteren en je weet absoluut niet meer hoe dit gaat?

Wat als jouw geheugen vol is?

PIET WEET RAAD !
Tweewekelijks staat Piet klaar om te helpen en
je met raad en daad bij te staan met de dagdagelijkse problemen die je kan tegenkomen in je
digitale wereld.
Let op: er wordt geen les gegeven, je kan wel
antwoorden verwachten op je vragen, en hulp
krijgen.
Piet is allrounder dus hij kan overweg met laptop, tablet, smartphone, Iphone….
Breng zelf je multimedia toestel mee.

Wil je gezellig samen met vrienden en familie genieten van alcoholvrije en gezonde
cocktails. Wil je iedereen verbazen met het
shaken en stirren van mocktails?
We vertrekken van eenvoudige en gezonde
producten, fruit en groenten. Je leert verrassende cocktails, mocktails en smoothies
bereiden en serveren. Je leert ook heerlijke
koffie en cappuccino maken.
Tot aan de bar! Cheers.
Na de workshop kan je inschrijven voor een
tweewekelijkse lessenreeks op maandagnamiddagen van 13u30 tot 17u.
Start op 30 januari tot en met 19 juni.

De HELPDESK is open op:
Maandag 9 en 23 januari
Maandag 6 en 20 februari
Maandag 6 en 20 maart

Eenvoudig, gezond en lekker koken, willen we
dat niet allemaal? In deze cursus tonen we je
dat het kan!

Steeds van 14u tot 16u

We vragen 1 euro voor deze hulp.
Wil je ook eerst aanmelden aan het onthaal!

Steeds meer beseffen we dat ons lichaam nood
heeft aan gezonde voeding. In deze cursus
nemen we ons eigen eetpatroon onder de loep.
We gaan niet schrappen, wel vervangen. Daarvoor gebruiken we natuurlijke gezonde producten. Dit alles rekening houdend met smaak,
kwaliteit en uitzicht.
We gaan aan de slag met natuurlijke suikers en
vetten en vezelrijke producten.
Centraal staat het bewust bezig zijn met gezonde voeding.
Donderdagvoormiddag van 8u30 tot 12u10
om de 14 dagen vanaf 2 februari 2017 tot en
met 15 juni 2017.
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WEKELIJKSE

BEWEGINGSACTIVITEITEN

Wis?
Breng een wij vullen
dit in en j

Wist je dat je voor de bewegingslessen een
jaarlijkse terugbetaling kan aanvragen bij je
mutualiteit?
Breng een aanvraagformulier binnen , wij vullen dit
in en jij brengt het naar de mutualiteit.

Gym voor senioren
Elke woensdag van 10u tot 11u
3 euro per les/ 10 beurtenkaart
Lesgever: Jarno Wageman, topsporter kogelstoten
In samenwerking met Vlabus

Yoga
Elke donderdag van 15u tot 16u
3 euro per les/ 10 beurtenkaart
Lesgever: Philippe Gits, begeesterd
door yoga

K’robics
Elke vrijdag van 14u tot 15u30
5 euro per les/ 10 beurtenkaart
Lesgever: Koen D’Hous, gepassioneerd
tangodanser
In samenwerking met Planeet Mars

Fitness (Re-Fit) met verwensessie
1e en 3e dinsdag van de maand van 14u tot 16u
Begeleiding: Karin en Marie-Christine
1 euro per keer
Je krijgt er nadien een hand– of voetmassage bovenop.

Fitness
Kom je liever vrij fitnessen, dat kan.
In de fitness ruimte (zaal 3) ben je steeds welkom om alleen of met
vrienden/lotgenoten gebruik te maken van de zitfietsen en cross-trainer.
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RECREATIEVE ACTIVITEITEN



Elke maandag



5, 12 en 19 december

Elke dinsdag, donderdag
en vrijdag

Biljartnamiddag vanaf 14u

9, 16, 23 en 30 januari

1 euro per uur.

Hobbyclub om 13u30– 16u30
Naaien, breien, handwerk, beren maken,
kantwerk, juwelen maken, tekenen,
mandala’s kleuren…..
Wil jij deelnemen of gewoon eens komen kijken, heb je een techniek die je
graag aan anderen wil tonen en leren?
Welkom!



 Koffieklets met deelnemers
van de stertelefoon
Woensdag 21
december om
14u30

Wandelclub De Wellekes

Woensdag 14 december : Tuimelaar
Woensdag 11 januari : Meerskant
Deelname: 1 euro, koffie inbegrepen bij
Aankomst.

Wist je dat er in de loungebar diverse gezelschapsspellen in voorraad zijn?
Zij mogen vrij gebruikt worden.
Vraag aan de vrijwilligers in de bar waar je ze kan vinden.
Scrabble, Rummikub, schaakbord, pietjesbak, kaarten….

OPENINGSUREN loungebar
BAR op maandag en dinsdag

11u-17u

op woensdag, donderdag en vrijdag

SENIORENRESTAURANT

10u -17u

Uitschep van 11u30 tot 12u45
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DIENSTVERLENING
SENIORENRESTAURANT
Elke middag behalve op zaterdag, zondag en
feestdagen kan er in het restaurant worden
gegeten. Het restaurant is gereserveerd voor:
 60-plussers
 Deelnemers aan activiteiten
 Vrijwilligers op de dag van hun vrijwilligerswerk
Een weekmenu kan geraadpleegd worden op
www.ocmwzele.be, klik door naar lokaal dienstencentrum/ seniorenrestaurant, of hangt uit
bij het onthaal.
Reserveringen gebeuren enkel aan het onthaal, betalingen gebeuren cash.
Wie voor de eerste keer komt dient zich zeker
aan te melden om zich te laten registreren.




Alle gebruikers krijgen een klantenkaart:
na 15 maaltijden krijg je 1 maaltijd gratis.
Op je verjaardag krijg je een huisaperitief aangeboden.
Maaltijd + film op de 2e dinsdag van de
maand: film gratis.

Een menu bestaat uit :

soep, hoofdgerecht, 1 dessert, een glas water en 1 kop
koffie of thee.

Er is keuze
uit :

dagschotel :
1 week op voorhand bestellen

Prijs: € 6 per
menu

menu A , menu B of een
koude schotel :
dezelfde dag bestellen tot
9u15

11u30
11u45- 12u45

Soep
Uitschep van de maaltijden

Om de bediening vlot te laten verlopen
vragen we om deze uren te respecteren,
zodat er geen lange wachtrijen ontstaan.
Wie graag vroeger komt: de bar is open
vanaf 11u.

PEDICURE en MANICURE
Twee gepassioneerde pedicures bieden u voetverzorging aan op maandagen (Brendy) of op
vrijdagen (Isabel).
Gangbare verzorgingen: nagels knippen en vijlen, eelt en/of eksterogen verwijderen, schimmelnagels behandelen, vergevorderde ingegroeide nagels….
We hebben graag dat je met gewassen voeten op verzorging komt!
In combinatie met pedicure is ook manicure mogelijk.
PEDICURE: 16 euro, 20 min per persoon
PEDICURE + MANICURE: 22 euro (enkel in combinatie): 35 min.
Terugbetaling bij je mutualiteit is mogelijk.
Volgende data:

Maandagen 12 december, 9 en 23 januari
Vrijdagen 9 en 23 december, 13 januari

12

BLOEDDRUK- EN GEWICHTSCONTROLE

Deze dienstverlening is gratis.
Elke 2e en 4e vrijdag van de maand
van 9u tot 12u.
De bloeddrukmeting gebeurt door een gepensioneerd huisarts. Er wordt geen medisch advies gegeven, eventueel wordt er doorverwezen naar je huisarts.

Volgende controles: 9 en 23 december, 13 en 27 januari

STERTELEFOON EN KOFFIEKLETS

Na een kennismakingsbezoek worden mensen
één keer per week opgebeld op een vooraf afgesproken tijdstip.
Meestal hebben zij nood aan sociaal contact,
zitten vaak alleen en kunnen zich nog moeilijk
verplaatsen.
Om de 2 maand nodigen wij hen uit voor een
gezellige koffieklets met muziek, een babbel
samen met de vrijwilligers/bellers.
Indien gewenst kunnen we iedereen ophalen.

Dit telefoontje kan een eerste verbinding zijn
met De Welle, en kan uitgroeien tot een
buurtwerking.
Bovendien kunnen we gepast reageren, wanneer er een crisissituatie zou zijn.
We hebben immers enkele ‘hulplijnen’ die
kunnen verwittigd worden indien er iets ernstig aan de hand zou zijn: een val, een ziekte,
een moeilijke dag….
Ken je zelf mensen die lange dagen alleen zijn
en gebaat zouden zijn met een telefoontje,
laat het ons weten, dan brengen we een bezoekje en kunnen we opbellen.

De koffieklets is op woensdag 21 december om 14u30 in de loungebar.
Laat tijdig weten of je vervoer nodig hebt.
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VERVOERSDIENST—BOODSCHAPPENDIENST
Voorwaarden:



Om tegemoet te komen aan je mobiliteitsprobleem kan je een beroep doen
op onze vervoersdienst door vrijwilligers.
Wie moeilijk naar een activiteit kan komen,
boodschappen wil doen of graag naar de
markt wil en zelf niet meer met de auto kan
rijden: mits 2 dagen op voorhand te reserveren, vinden wij iemand die jou van of naar
deze activiteiten brengt.
Uiteraard wordt er een vergoeding per gereden kilometer betaald aan de chauffeur.
Deze vervoersdienst is niet voor ritten van
en naar het ziekenhuis, daarvoor kan je beroep doen op de Minder Mobielen Centrale
en het ziekenvervoer van je mutualiteit.
De chauffeurs zijn verzekerd door ons, daarom vragen wij aan de klanten een kleine
jaarlijkse bijdrage.









Je dient zelf mee te gaan naar de
winkel, de vrijwilliger doet geen
boodschappen in jouw plaats.
Parkeergeld wordt door de klant
betaald.
Bijdrage jaarlijkse verzekering: 10
euro (15 euro voor een koppel)
Tarief: 0.34 per km, betalen per rit
met een minimaal tarief van 1,5 euro, heen- en terugrit apart te betalen
Vergoeding tijdsduur : het eerste
uur is gratis, vanaf het tweede uur
wordt 1 euro gevraagd per begonnen uur
Beperking van de ritten: in Zele,
Dendermonde en Lokeren
Geen rolstoelvervoer, een rollator
kan wel.

Reserveren op tel nr 052/45 68 56
of dienstencentrum@ocmwzele.be

BAD EN DOUCHE
In een veilige en aangepaste infrastructuur

kan u een bad of een douche komen nemen
met hulp van een verzorgende van de gezinszorg of met hulp van een mantelzorger.
De douche is een inloopdouche, er kan zittend
gedoucht worden op een stabiele en veilige
douchestoel.

Douchen kan ook zonder
hulp van een verzorgende.
Het bad is een hoog-laag bad, gebruikers
kunnen op een veilige manier in en uit geholpen worden met een tilsysteem dat bediend
wordt door de verzorgende.
Er is een bubbelbadfunctie voor extra relaxatie.

BAD:

dinsdag en donderdag: 45 min per persoon
4 euro + uurprijs verzorgende

DOUCHE:

maandag, woensdag en vrijdag: 30 min per persoon
zonder verzorgende: 3 euro
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Activiteitenkalender DECEMBER 2016
Uur

Activiteit

Locatie

Donderdag 1 december

9u PC: Powerpoint 1
15u Yoga

Zaal 2
Zaal 1&2

Vrijdag 2 december

9u PC: Tablet en smartphone
14u K'Robics

Zaal 2
Zaal 1&2

Maandag 5 december
Dinsdag 6 december
Woensdag 7 december

Donderdag 8 december

Vrijdag 9 december

13u30 Hobbyclub
14u Re-fit - Verwensessie
10u Gym voor senioren
13u30 PC: powerpoint 2
14u eutonie
13u30u praatcafé: angst voor herval
9u PC: Powerpoint 1

Loungebar
Zaal 3
Zaal 1
Zaal 2
zaal 1
zaal 3

15u Yoga

Zaal 2
Zaal 1&2

9u PC: Tablet en smartphone
9u Bloeddruk- en gewichtscontrole
14u K'Robics
14u pedicure

Zaal 2
Zaal 3
Zaal 1&2
zaal 3

Maandag 12 december

13u30 Hobbyclub
13u30 Pedicure
cliëntendag DGAT

Loungebar
Zaal 3
zaal 1&2

Dinsdag 13 december

14u Filmforum: Brasserie romantiek
14u centrumraad
15u30 planningsvergadering

Zaal 1
Zaal 3
loungebar

Woensdag 14 december

10u Gym voor senioren

13u30 PC: powerpoint 2
14u Wandeling: Tuimelaarspad
14u KERSTCONCERT
Donderdag 15 december

Vrijdag 16 december

9u PC: Powerpoint 1

Zaal 1

Zaal 2
loungebar

15u Yoga

Zaal 2
Zaal 1&2

9u PC: Tablet en smartphone
14u K'Robics

Zaal 2
Zaal 1&2
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Maandag 19 december

Dinsdag 20 december

Woensdag 21 december

13u30 Hobbyclub
14u Themamaand: Rouwen
10u bijeenkomst seniorenraad + eten
14u Re-fit - Verwensessie
10u Gym voor senioren
13u30 PC: powerpoint 2
14u eutonie
14u30 koffieklets stertelefoon

Loungebar
Zaal 2
zaal 1&2
Zaal 3
Zaal 1
Zaal 2
zaal 1
loungebar

Donderdag 22 december

9u PC: Powerpoint 1
15u Yoga

Zaal 2
Zaal 1&2

Vrijdag 23 december

9u PC: Tablet en smartphone
9u Bloeddruk- en gewichtscontrole
14u pedicure
14u GEEN K'ROBICS

Zaal 2
Zaal 3
zaal 3

Kerstvakantie: prettig kerstfeest
Maandag 26 december

LDC Gesloten

Dinsdag 27 december

13u30-17u BAR is open

Woensdag 28 december

13u30-17u BAR is open

Donderdag 29 december

13u30-17u BAR is open

Vrijdag 30 december

13u30-17u BAR is open
Gelukkig nieuwjaar!
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Activiteitenkalender JANUARI 2017
Uur

Activiteit

Locatie

Maandag 2 januari
dinsdag 3 januari

LDC Gesloten
13u30-16u BAR is open
14u Re-fit - Verwensessie

woensdag 4 januari

13u30-17u BAR is open

donderdag 5 januari

13u30-17u BAR is open

vrijdag 6 januari

13u30-17u BAR is open

Maandag 9 januari

13u30 Hobbyclub

Loungebar

13u30 Pedicure

Zaal 3

14u Helpdesk Piet
Dinsdag 10 januari
Woensdag 11 januari

Zaal 3

13u30 film: once upon a time in the west
10u Gym voor senioren
13u30 PC: powerpoint 2
14u eutonie

Zaal 2
Zaal 1
Zaal 1
Zaal 2
zaal 1

14u wandeling: Meerskant

Donderdag 12 januari

9u PC: Powerpoint 1
15u Yoga

Vrijdag 13 januari

Zaal 2
Zaal 1&2

9u PC: Tablet en smartphone

Zaal 2

9u Bloeddruk- en gewichtscontrole

Zaal 3

11u30 Nieuwjaarsetentje

loungebar

14u Dansnamiddag

loungebar

14u pedicure

Zaal 3
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Maandag 16 januari

13u30 Hobbyclub

Loungebar

14u Workshop smoothies en gezonde cocktails Loungebar
Dinsdag 17 januari

14u Re-fit - Verwensessie

Zaal 3

Woensdag 18 januari

10u Gym voor senioren

Zaal 1

Donderdag 19 januari

13u30 PC: powerpoint 2

Zaal 2

9u PC: Powerpoint 1

Zaal 2

15u Yoga
19u30 uitreiking Awards dementievriendelijke
handelaars
Vrijdag 20 januari

9u PC: Tablet en smartphone
14u K'Robics

Maandag 23 januari

13u30 Hobbyclub

Zaal 1&2
Raadszaal
gemeente

Zaal 2
Zaal 1&2

Loungebar

14u Helpdesk Piet

Zaal 2

Woensdag 25 januari

10u Gym voor senioren

Zaal 1

Donderdag 26 januari

15u Yoga

Zaal 1&2

Dinsdag 24 januari

Vrijdag 27 januari

9u Bloeddruk- en gewichtscontrole
14u K'Robics

Maandag 30 januari

13u30 Hobbyclub

Dinsdag 31 januari
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Zaal 3
Zaal 1&2

Loungebar

Onze activiteiten worden gerealiseerd in samenwerking met deze partners:
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Lokaal Dienstencentrum
De Welle
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