
Dagactiviteiten en Ontmoeting  

Oostgaarde 
 

 

Voor meer informatie of kennismaken 
 Dagactiviteiten en Ontmoeting Oostgaarde |  Locatie Beemsterhoek  |  Beemsterhoek 338  |   

010 – 753 56 10 |   openinloop@zellingen.nl 

 LOCATIE BEEMSTERHOEK 
 

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 ontmoeten 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                   januari – februari – maart  

Maandag t/m vrijdag 

10.30 - 13.00 
12.00 - 13.00 
12.00 - 13.00 

Samen Koken, Samen Eten*  
Warme maaltijd* 
Lunch* 

Gezellig samen de lunch bereiden en tafelen. 
Samen genieten van gezonde warme maaltijd.  
Iedere dag kunt u mee lunchen.  

€2,50 
€6,50 
€2,50 

Maandag    

10.00 - 12.00 Klaverjassen  geen 

Dinsdag    

  9.30 - 16.00 
10.00 - 11.00 
 
13.30 - 16.00 

Open  Inloop 
Senioren in beweging 
 
Duofiets, Jeu de Boules, 
sjoelen en  allerlei 
spelactiviteiten. 

Gezellige ontmoetingen, gesprek, spellen. 
Gericht op functioneel bewegen (stabiliteit, 
souplesse en motoriek). 
Spelmiddag met allerlei spellen, sjoelen, 
kaarten, Rummycup. Fietsen op de duofiets. 
 

geen 
€1,50 
 
geen 

Woensdag    

10.00 - 11.00 
 

Senioren in beweging 
 

Gericht op functioneel bewegen (stabiliteit, 
souplesse en motoriek). 

€1,50 
 

Donderdag    

  9.30 - 16.00 
13.30 - 16.00 

Open  Inloop  
Jeu de Boules, sjoelen, 
klaverjassen, duofiets. 

Gezellige ontmoetingen, gesprek, spellen. 
Spelmiddag met o.a. kaarten, Rummy cup, jeu 
de boules, etc.  

geen 
geen 

SPECIALE ACTIVITEITEN 
30 JAN., 6, 13, 
20 en 27 FEBR. 
 
 
23 JANUARI  
 
11 FEBRUARI 
  5 MAART 
12 MAART  
 
26 MAART 
 

Op verhaal komen*  
 
 
 
Snertlunch* 
 
Oudhollandse spelmiddag 
Kennismaking DUOFIETS 
High Tea* 
 
Voorjaarsstuk maken*  
 

Met elkaar praten we over zaken die voor u van 
belang zijn, (actuele) onderwerpen en het 
nieuws. Van 13.30 – 15.00 uur. 
 
Overheerlijke winterse snert met roggebrood en 
spek. Aanvang 12.00 uur. 
Gezellig spelmiddag. Kom mee doen! 13.30 uur. 
Voor wie moeite heeft met fietsen. Vanaf 13.30 
Verrassende, kleine hapjes en verschillende 
soorten thee. Binnenkomst 14.00 uur. 
Groene workshop. Samen aan de slag om een 
mooie decoratie te maken. Van 14.00-16.00 uur. 

geen  
(met map 
€7,50) 
 
€4,00 
 
gratis 
gratis 
€5,00 
 
€5,00 


