
Dagactiviteiten en Ontmoeting 

Oostgaarde 
 

Voor meer informatie of kennismaken 
Dagactiviteiten Oostgaarde |  Locatie Baronie  |  Baronie 326  |  06 – 33040886 

openinloop@zellingen.nl 

 LOCATIE BARONIE 
 

 

Het is fijn om onder de mensen te zijn, een praatje te maken, aandacht te geven en te krijgen. U 

kunt bij de Zellingen anderen ontmoete en bieden een luisterend oor, een gesprek, samen eten en 

allerlei activiteiten als geheugentraining, bewegen, creatieve activiteiten en gezelschapsspellen. 

 

*Van te voren even aanmelden. 

 

Programma    oktober – november – december 2019 

Maandag    

  9.15 - 10.15  
10.15 - 11.15 
11.15 - 12.00 

Circuittraining intensief 
Circuittraining intensief 
Circuittraining basis  

Onder professionele begeleiding gericht op 
conditie, kwaliteit van lopen, kracht en balans. 
 

€2,50 
€2,50 
€2,50 

Dinsdag     

11.30 – 13.00 
13.00 - 15.00 

Samen Koken, Samen Eten* 
Koersbal en biljart 

Gezellig samen de lunch bereiden en tafelen. 
Koersbal lijkt op bowlen en jeu de boules. 
Lekker actief! 

€2,50 
geen 

Woensdag    

10.00 - 11.00 Circuittraining basis Onder professionele begeleiding.  €2,50 

Donderdag    

   9.30 - 11.30  
   9.30 - 11.30 
  
11.30 - 13.00 
 13.15 - 15.15 
 
 
15.15 - 16.30  

Open Inloop 
Café creatief 
 
Samen Koken, Samen Eten* 
Muziek en Zang* 
 
 
Gezellig even napraten 

Gezellige ontmoetingen, kaarten, spellen.   
Laat je creatief inspireren! Niet alleen leuk, 
maar geeft ook zin en voldoening.  
Gezellig samen de lunch bereiden en tafelen. 
Onder begeleiding van een muziekdocente 
muziek maken en zingen. Wel even 
aanmelden. 
 

geen 
afh. van 
activiteit 
€2,50 
€1,00 

Vrijdag    

13.00 - 14.00 Wandelen Wandeling van ong. uur. Ook voor mensen 
met een rollator! Afsluiten met een kopje 
koffie. Via Sportief Capelle. 

geen 

SPECIALE ACTIVITEITEN 
1 OKTOBER 
 
 
3 OKTOBER 
 
8 OKTOBER 
 

Modeshow Koopjeskelder* 
 
 
Stampottenlunch* 
 
Herfstlunch* 
 

Vanaf 14.00 uur bent u van harte welkom op 
de modeshow van de Koopjeskelder in de aula 
van de Baronie! Wel even aanmelden graag.  
11.30 – 13.00 Speciale editie Samen Koken, 
Samen Eten, in teken van Leids Ontzet! 
Van 12.00 -13.30. Een gezellige, uitgebreide 
lunch! Wel even aanmelden. 

geen 
 
 
€2,50 
 
€4,00 


