
Dagactiviteiten en Ontmoeting  

Schollevaar 
 

Voor meer informatie of kennismaken 
Dagactiviteiten en Ontmoeting Schollevaar  |  Bazuin 1 | 010 – 264 65 31 | bazuin@zellingen.nl 

 LOCATIE BAZUIN 
 

 

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

U kunt bij De Zellingen Ontmoeting terecht voor een luisterend oor, een praatje, samen eten en 

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

Programma                  september – oktober 2020 

Maandag t/m vrijdag    

10.30 – 11.30 
12.00 – 13.00 
14.00 – 14.30 
16.00 – 19.00 

Open Inloop 
Lunch 
Open Inloop 
Samen Koken, 
Samen Eten 

Gezellige Ontmoetingen.  
Gezellig samen de lunch tafelen. Broodmaaltijd. 
Gezellige ontmoetingen, kom eens langs. 
Gezamenlijke warme maaltijd (bereiden) en 
nuttigen. Alleen mee-eten kan ook.  

geen 
€2,50 
geen 
€6,10 (met 
strippenkaart) 

Maandag     

10.00 – 11.30  
13.00 – 14.00 
 
13.00 – 15.00  
 
13.30 – 15.30  

Koersbal 
Senioren in 
beweging 
Beweeg/Moestuin 
 
Duofiets 

Koersbal lijkt op  jeu de boules. Lekker actief! 
Gericht op functioneel bewegen. (stabiliteit, 
kracht, souplesse). 
Leuke activiteiten in en om de (moes)tuin.  
Met op 5 oktober TUINQUIZ 
Voor wie moeite heeft/krijgt met fietsen. 

geen 
€2,50 
 
geen 
 
geen 

Dinsdag    

13.00 – 14.00 Wandelen Wandeling van ong. uur. Ook voor mensen met 
een rollator! Afsluiten met een kopje koffie. 

geen 
 

Woensdag    

10.00 – 11.00 
14.30 – 15.30 
13.30 – 15.30 

Balkongym 
Koersbal 
Duofiets 

SAMEN bewegen in de binnentuin. Beweeg mee! 
Koersbal lijkt  jeu de boules. Lekker actief! 
Voor wie moeite heeft/krijgt met fietsen. 

geen 
geen 
geen 

Donderdag    

10.00 – 12.00 
13.00 – 15.00 
13.30 – 15.30 

Muziek en Zang 
Beweeg/Moestuin 
Spelmiddag 

Een gezellige ochtend met muziek en zang.  
Leuke activiteiten in en om de (moes)tuin. 
Sjoelen, biljart, Rummycup, gezelschapsspellen  

€1,00  
Geen 
geen 

Zaterdag en zondag   

10.00 – 14.00 Samen Koken, 
Samen Eten 

Gezamenlijke warme maaltijd (bereiden) en 
nuttigen. Alleen mee-eten kan ook. Wel even 
aanmelden van te voren. 

€6,10 (met 
strippenkaart) 

LET OP! 

 
Voor alle activiteiten moet u zich van te voren aanmelden. 

 


