Activiteitenoverzicht
Juni 2018
Maandag

Donderdag

9.00 - 11.00 uur Koffie inloop
13.00 - 15.00 uur Stichting MOE

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

Mantelzorg ondersteuning.

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

Deelname: gratis

10.00 - 11.00 uur Taalsoos
Deelname: gratis

12.00 - 13.30 uur Bloesemlunch
7 juni
Wisselend programma
Let op de mededelingen.
Deelname: € 5,00

Dinsdag
9.00 - 11.00 uur Koffie inloop
10.00 - 16.00 uur Bloesemdag

14.00 - 16.00 uur

Gezellige activiteiten voor
senioren, begeleiding door professionele
vrijwilligers.

Deelname: € 0,50 per kaart
Ook altijd een leuke tombola met mooie prijzen.
14, 28 juni
Haak/ breiclub
Deelname gratis
(Eigen materiaal meenemen)

10.00 - 11.00 uur Inloop Sociaal Wijkteam
Gratis

12.00 - 13.30 uur Bloesemlunch
14.00 - 16.00 uur Creatief Bloesem atelier
o.a. handwerken, schilderen
knutselen en spelmiddag.
Kosten: Evt. vergoeding materiaalkosten
5, 19 juni
26 juni

Puzzelmiddag
3D kaarten maken
Deelname: € 2,50

17:00 – 18:30
5 juni

Bloesem Kookt Indisch

19 juni

€6,50
Bloesem Kookt
€6,50

Iedere dinsdag
Maaltijdvoorziening Cirkeldis
en donderdag
Hoofdgerecht €5,50 /
Voorgerecht €1,50 / Nagerecht €1,50

21 juni

Bingo

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

Zaterdag
9:00 – 11:00

Koffie inloop

Zondag
9:00 – 11:00
10, 24 juni
11:30 – 13:30

Koffie inloop

Zondagmiddag Lunch

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

9.30 - 10.30

Stoel Yoga
Deelname: € 2,50

14:00 – 16:00
6, 20, juni

Koersbal
Iedereen kan meedoen.
Deelname: € 2,00

13 juni

Kinderbingo
Deelname: € 1,50

27 juni

Kinderactiviteit/creativiteit
Deelname: € 1,50

Algemene informatie
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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Activiteit door Wiener Duivis
Optreden Thilly Frank Donderdag 7 juni van 14.00 tot 16.00 uur. De entree bedraagt €5,inclusief 1 consumptie. Thilly’s voorliefde voor country muziek is al ontstaan toen zij muziek
bewust werd. Honky-Tonk Bakersfield Sound is waar zij ontzettend van houdt en wat ze ook
het liefst zingt. Maar omdat zij ook linedance lerares is en brengt zij ook ruime keuze
linedance songs. Inmiddels heeft zij 2 Cd’s uitgebracht en is de 3e Cd in wording. Ook sinds
kort is haar eigen song uitgebracht “Not Your One Night Stand”
Uw levensverhaal. Zou u graag een boek willen schrijven over uw leven? Humanitas biedt
u deze gelegenheid om dit samen met een vrijwilliger te doen. Op 19 juni van 14.00 uur
tot 16.00 uur is Gré Slegers aanwezig om u hier alles over te vertellen. Zelf heeft zij al een
aantal boeken geschreven die u in kunt zien om een indruk te krijgen.
Workshop traditionele Russische houten soeplepel beschilderen met kunstenares
Larisa Bilous op dinsdag 12 juni van 14.00 tot 16.00 uur. €8,50 inclusief alle materialen.
Graag van te voren aanmelden.
Taalsoos op donderdag van 10.00 tot 11.00 uur in de Bloesem. Voor iedereen die hulp
wil bij beter Nederlands leren spreken, lezen en schrijven. Voor ieder niveau en op uw
eigen tempo. Begeleiding op maat door enthousiaste vrijwillige taalcoaches. De ratis.
Wilt u naar activiteiten bij de Bloesem? Maar lukt dat niet zelfstandig? Dan kunt u
gebruik maken van onze haal en brengservice! Neem contact op met onze coördinator
vervoer: 0624441411 vervoer@debloesem.info

Verwacht
•
•
•
•
•
•

Bewegen Vanaf September kunt u bewegen bij de Bloesem, houdt u deze nieuwsbrief
en onze facebookpagina in de gaten voor meer informatie.
Visboer in de Amandelbloesem voor uw heerlijke verse vis!
Schilderen onder begeleiding van kunstenaar Theo Meser.
Samen Zomeren op donderdag 12 juli en dan gaan we naar Schotland!
Optreden Richard van Twiller Donderdag 2 augustus
Optreden Kapiteinskoor Donderdag 1 november

Vragen over activiteiten? Bel: 06-24714331 Vragen over vervoer? Bel: 0624441411

