Activiteitenoverzicht
Juli/ Augustus 2018
Maandag

Donderdag

9.00 - 11.00 uur Koffie inloop
11.30 - 13.30 uur Bloesemlunch
13.00 - 15.00 uur Stichting MOE

9.00 - 11.00 uur Koffie inloop.
10.00 - 11.00 uur Bloesem wandel

Mantelzorg ondersteuning.

Deelname: gratis

10.00 - 11.00 uur Taalsoos
Deelname: gratis

13.00 - 15.00 uur Bloesemdag
Gezellige activiteiten voor
mantelzorgbehoevenden, begeleiding door
professionele vrijwilligers (Van te voren aanmelden)

Dinsdag
9.00 - 11.00 uur Koffie inloop
10.00 - 16.00 uur Bloesemdag
Gezellige activiteiten voor
senioren, begeleiding door professionele
vrijwilligers.

11.30 - 13.30 uur Bloesemlunch
12 juli
Samen Zomeren
2 augustus
Richard van Twiller
14.00 - 16.00 uur Deelname €5,19 juli, 16 aug
Bingo
Deelname: € 0,50 per kaart
Ook altijd een leuke tombola met mooie prijzen.
5, 26 juli, 9, 23,
30 aug

10.00 - 11.00 uur Inloop Sociaal Wijkteam
Gratis

11.30 - 13.30 uur Bloesemlunch
14.00 - 16.00 uur Creatief Bloesem atelier
o.a. handwerken knutselen en
spelmiddag
Kosten: vergoeding materiaalkosten
3, 17 juli, 7, 21 aug Puzzelmiddag
24 juli, 28 aug

3D kaarten maken

Haak/ breiclub
Deelname gratis
(Eigen materiaal meenemen)

Vrijdag
9.00 - 11.00 uur Koffie inloop
14.00 – 17.00 uur Klaverjassen
Deelname: €2,50

Zaterdag
9:00 – 11:00

Koffie inloop

Deelname: € 2,50

17:00 – 18:30
3 juli, 7 aug

Bloesem Kookt Indisch
€6,50

17 juli, 21 aug

Woensdag

Koffie inloop

8, 22 juli, 5, 19 aug

11:30 – 13:30

Zondagmiddag Brunch
€5,50 per persoon

Algemene informatie

9.00 - 11.00 uur Koffie inloop.
9.00 - 11.00 uur Hulp bij de computer
Ondersteuning is gratis

Stoel Yoga
Deelname: € 2,50

14:00 – 16:00

9:00 – 11:00

Bloesem Kookt

€6,50
Iedere maandag dinsdag en donderdag
17.00 uur
Maaltijdvoorziening Zorgcirkel
Hoofdgerecht €5,50 / Voorgerecht €1,50 /
Nagerecht €1,50

9.30 - 10.30

Zondag

Koersbal
Zomerstop

Kinderbingo
Zomerstop

Kinderactiviteit/creativiteit
Zomerstop

U kunt bij de Bloesem uw consumpties
afrekenen met de strippenkaart. Deze kunt u
kopen bij de Bloesem. De waarde van de
strippenkaart is € 5,00.
Leden krijgen op de aanschaf van
de strippenkaart 10% korting.
U kunt bij de Bloesem ook pinnen.
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Extra activiteiten
•
•

•

•
•

Per 1 juli ook op maandag maaltijdvoorziening. Per 1 juli kunt u ook op maandag terecht
voor een lunch of de avondmaaltijd, u bent van harte welkom in ons gezellige restaurant.
Van te voren aanmelden in de rode inschrijfmap in de buurtkamer.
Zondag 8 juli Struinen in de tuinen Struinen in de tuinen organiseert in heel Zaanstad
optredens in voortuinen, achtertuinen, binnentuinen, balkons en terrassen. Ook onze mooie
tuin is op deze dag het podium voor een artiest. Goochelaar Jac Engelen geeft deze dag 3
optredens met zijn show van 30 minuten namelijk om 12:45, 14:15 en om 15:45 uur. Zijn
magische act heet Aenit Magic en de entree is gratis. Op deze zondag staat ook Maarten
de kok weer voor u klaar met een heerlijke brunch van 11.30 tot 13.30 uur.
Donderdag 12 juli Samen Zomeren Op 12 juli van 15.00 tot 19.00 uur kunt u weer in de
hele Zaanstreek terecht voor het evenement Samen Zomeren. Dit jaar reizen we bij de
Amandelbloesem naar Schotland met een spetterend optreden van Hailander, een heerlijke
Schotse maaltijd en een Schotse bingo. Kaarten zijn verkrijgbaar voor €8,50 en op is op!
Donderdag 2 augustus Richard van Twiller Op donderdag 2 augustus van 14.00 tot
16.00 uur komt Richard van Twiller, wie kent hem niet, een leuke middag verzorgen bij de
Bloesem met een spetterend optreden. De entree bedraagt € 5,- inclusief 1 consumptie.
Visboer in de Amandelbloesem Ook voor uw verse vis komt u voortaan naar de
Amandelbloesem! Iedere vrijdagochtend van 10.30 tot 12.00 kunt u terecht voor uw verse
gebakken vis zoals kibbeling, makreel, scholfilet, enz. Maar ook de Hollandse Nieuwe bij
Vishandel de Noordzee

Verwacht
•
•
•

Bewegen Vanaf September kunt u bewegen bij de Bloesem, houdt u deze nieuwsbrief
en onze facebookpagina in de gaten voor meer informatie.
Optreden Kapiteinskoor Donderdag 1 november
Samen dementievriendelijk. Samen kunnen we onze wijk dementievriendelijk maken,
doet u mee? In september kunt u een training volgen waarbij u leert hoe u om kunt gaan
met iemand met dementie die u bijvoorbeeld op straat of in de supermarkt tegen komt.
Houdt ook onze informatieberichten op facebook in de gaten. Binnenkort meer…
Vragen over activiteiten of vervoer? Bel: 06-24441411

