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Gelukkig is er steeds meer mogelijk en is het fijn om er weer meer op uit te gaan en deel te nemen 
aan activiteiten. U bent van harte welkom! Natuurlijk nog steeds volgens de richtlijnen van het RIVM. 

U dient zich daarom voorlopig nog wel even van te voren aan te melden.  

Programma                   Juli-augustus-september 2021 

Maandag t/m vrijdag    bijdrage 

12.00 - 13.00 
 
10.00 - 15.30 

Samen Koken, Samen 
Lunchen 
Ontmoeting 

Gezellig samen de lunch bereiden en tafelen. Broodmaaltijd. 
Warme maaltijd ook mogelijk! 
Welkom voor een gesprek, kopje koffie of thee. U kunt meedoen 
met de activiteiten van de Dagactiviteiten.  

€2,50/ 
€6,10 
afh. van 
activiteit 

Maandag    

10.00 - 12.00 
13.00 - 15.30 

Klaverjassen  
Café Creatief 

Gezellig met elkaar een kaartje leggen.  
Creatieve middag. 

geen 
geen 

Dinsdag    

10.00 - 11.30 
11.00 - 12.00 
 
13.30 - 16.00 
13.30 - 16.00 

Kruiswoordpuzzel  
Samen in beweging 
 
Ontmoeting - INLOOP  
Duofiets 

De hersens kraken met kruiswoordpuzzels.  
Samen bewegen, gericht op functioneel bewegen (stabiliteit, 
souplesse en motoriek).  
Gezellig actief met spel, gesprek, jeu de boules,koersbal, kaarten 
Samen fietsen. Voor wie moeite heeft/krijgt met fietsen. 

geen 
€2,50 
 
geen 
geen 

Donderdag    

10.00 - 11.30  
13.30 - 16.00 
13.30 - 15.30 

Rond de tafel                 
Ontmoeting - INLOOP   
Duofiets 

NIEUW  Met elkaar de actualiteit bespreken.  
Gezellig actief met spel, gesprek, jeu de boules,koersbal, kaarten 
Voor als alleen fietsen niet (meer) gaat. Gezellig samen fietsen!  

geen 
geen 
geen 

Vrijdag     

10.15 - 11.15 
 
11.15 - 12.00 
 
13.30 - 15.30 
13.30 - 15.30 
13.30 - 15.30 

Geheugengym 
 
Samen in beweging   
 
Duofiets 
Jeu de Boules     
Schilderen met afasie    

Op verschillende manieren zetten we het geheugen aan het 
werk. Doe mee en blijf actief! 
Samen bewegen, gericht op functioneel bewegen (stabiliteit, 
souplesse en motoriek).  
Samen fietsen, voor als alleen fietsen niet (meer) gaat. 
NIEUW  Lekker naar buiten, de tuin in! 
NIEUW Schilderen voor mensen met Afasie, begeleid door een 
kunstenaar. (*niet woonachtig in Capelle) €4,00)  

geen 
 
€2,50 
 
geen 
geen 
geen* 
 

SPECIALE ACTIVITEITEN 

14/7, 21/7 en 
4/8  
 
12 /8 
 

Workshop Mozaïek  
 
 
Workshop 
Bloemschikken  

Van 13.15 tot 15.30 gaan we 3 middagen aan de slag, een 
dienblad mozaïeken. Doe gezellig mee! Speciaal voor ouderen.  
(let op Vol=vol) 
Van 13.30 – 15.30 uur. Leuke middag, samen met groen aan de 
slag. Speciaal voor ouderen en senioren.  

€7,50 
(incl. 
materiaal) 

€6,50 
 

 
LET OP!  Voor alle activiteiten moet u zich van te voren even AANMELDEN. 

 


