
         

Openingstijden 

Dinsdagochtend 09.30 uur – 12.30 uur  
Donderdagochtend 09.30 uur – 12.30 uur 
Donderdagmiddag 13.30 uur – 16.30 uur  
Vrijdagochtend  09.30 uur – 12.30 uur 
Voor extra openstellingen zie het activiteitenprogramma. 
 
Voor meer informatie en/of aanmeldingen 

T: 0183 – 820213  Inloophuis De Blauwe Anemoon 
E: info@deblauweanemoon.nl W. de Vries Robbéweg 1 
W: www.deblauweanemoon.nl 4206 AK Gorinchem 

 
U kunt zich altijd inschrijven voor de activiteiten. 
Voor alle activiteiten vragen we een eigen bijdrage van €2,00. 
Voor sommige activiteiten vragen we een eigen bijdrage van €5,00(*) of €7,50(**). 
Bij externe activiteiten verzamelen we op de desbetreffende locatie, niet bij De Blauwe Anemoon(1). 
Naast onze activiteiten bent u tijdens de openingstijden van harte welkom voor gesprek en informatie 
en/of een kop koffie of thee. 

 

                                                                    ACTIVITEITENPROGRAMMA 2017 
                                                                                                                                                                           

Maart  
02 donderdag  09.30-12.30 uur Voetreflexmassages, op afspraak om 09.30, 10.15, 11.00 en 11.45 uur* 
  14.00-16.00 uur Film Fort Vuren Natuurlijk, bekijk een mooi klankbeeld van de natuur in vier seizoenen rond Fort Vuren 
03 vrijdag  10.00-12.00 uur Theeproeverij, proef verschillende soorten thee en leer alles over deze lekkernij van een theesommelier 

06 maandag  13.00-14.30 uur Ontspanning door visualisatie, een moment voor jezelf tijdens deze heerlijke vorm van ontspanning 
07 dinsdag  10.00-12.00 uur Kleuren voor volwassenen, ontspannen door ouderwets te kleuren 
08 woensdag  13.00-16.00 uur Oncologische huidtherapie, persoonlijke behandelingen op afspraak bij De Colvenier in Gorinchem(1) 
   Deze behandelingen worden gratis aangeboden voor oncologiepatiënten. 
09 donderdag  10.00-12.00 uur Leesclub, bespreek met elkaar een vooraf gekozen en gelezen boek (‘Weerwater’ - Renate Dorrestein) 
  14.00-16.00 uur Workshop handmassage, deze vorm van massage is makkelijk aan te leren en te geven aan anderen 
10 vrijdag  10.00-11.00 uur Yoga, breng lichaam en geest in evenwicht met deze eeuwenoude Indiase vorm van ontspannen 
  13.00-15.00 uur Lotgenotencontact en workshop ‘praten over levenseinde’, hoe doe je dat en waarom is dat zo lastig? 

Na een korte introductie ga je aan de slag met dit onderwerp – onder leiding van bureau MORBidee 

14 dinsdag  10.00-12.00 uur Creatieve verrassingsactiviteit, bij iedere workshop is het weer een verrassing wat er gemaakt wordt 
16 donderdag   09.30-12.30 uur Voetreflexmassages, op afspraak om 09.30, 10.15, 11.00 en 11.45 uur* 
  14.00-16.00 uur Workshop strijkkralen, maak mooie onderzetters als cadeautje voor een ander of jezelf 
17 vrijdag  09.30-12.30 uur Inloopochtend, deel ervaringen met elkaar over allerlei onderwerpen onder het genot van een kopje 

   koffie of thee en ervaar wat De Blauwe Anemoon voor je kan betekenen 

20 maandag  13.00-15.00 uur Café Doodgewoon, bespreek de medische mogelijkheden en beslissingen rondom het levenseinde  
21 dinsdag  10.00-12.00 uur Stadswandeling, maak met elkaar een wandeling door de mooie stad Gorinchem 
23 donderdag   10.00-12.00 uur Haakcafé, haak diverse lapjes voor de grootste gehaakte deken ter wereld 
  14.00-16.00 uur Verrassingsbakworkshop, maak een heerlijke traktatie om lekker van te smullen* 
24 vrijdag  09.15-12.30 uur Pedicurebehandelingen, op afspraak om 9.15, 10.00, 10.45 en 11.30 uur* 
  10.00-11.00 uur Yoga, breng lichaam en geest in evenwicht met deze eeuwenoude Indiase vorm van ontspannen 
  12.30-16.30 uur Ontspannende massages, op afspraak om 12.30, 13.30, 14.30 en 15.30 uur (eigen bijdrage van €15) 

27 maandag  13.00-14.30 uur Ontspanning door visualisatie, een moment voor jezelf tijdens deze heerlijke vorm van ontspanning 
28 dinsdag  10.00-12.00 uur Klankbeleving, laat je meevoeren door de klankschalen en kom tot rust door de verschillende klanken* 
30 donderdag  10.00-12.00 uur Boeklezing ‘Roze bikini’, een persoonlijk verhaal van auteur Ingrid Vermulst over haar reis, dromen 

     waarmaken en andere kanten van het ziek zijn na de diagnose kanker. Het boek is te koop bij DBA. 
  13.30-16.30 uur Inloopmiddag, deel ervaringen met elkaar over allerlei onderwerpen onder het genot van een kopje 

   koffie of thee en ervaar wat De Blauwe Anemoon voor je kan betekenen 
31 vrijdag  10.00-12.00 uur Workshop bloemschikken, maak een mooi paasstukje* 

April              
04 dinsdag 10.00-12.00 uur Workshop kaarten maken, maak een mooie kaart voor een speciaal persoon 
05 woensdag 19.00-21.30 uur Filmavond, vertoning van de film ‘Paul’s Last Waltz’ waarna we daarna nog met elkaar napraten  
06 donderdag 09.30-12.30 uur Voetreflexmassages, op afspraak om 09.30, 10.15, 11.00 en 11.45 uur* 
  14.00-16.00 uur Workshop handmassage, deze vorm van massage is makkelijk aan te leren en te geven aan anderen 
07 vrijdag  10.00-11.00 uur Yoga, breng lichaam en geest in evenwicht met deze eeuwenoude Indiase vorm van ontspannen 

10 maandag  13.00-14.30 uur Ontspanning door visualisatie, een moment voor jezelf tijdens deze heerlijke vorm van ontspanning 
11 dinsdag  10.00-12.00 uur Creatieve verrassingsactiviteit, bij iedere workshop is het weer een verrassing wat er gemaakt wordt 
12 woensdag  13.00-16.00 uur Oncologische huidtherapie, persoonlijke behandelingen op afspraak bij De Colvenier in Gorinchem(1)
   Deze behandelingen worden gratis aangeboden voor oncologiepatiënten. 
13 donderdag  09.30-12.30 uur Gezichtsbehandelingen, op afspraak 9.30, 10.30 en 11.30 uur* 
  14.00-16.00 uur Cupcakes Paasthema, versier heerlijke cupcakes in paasthema* 
14 vrijdag    10.00-12.00 uur Andere kijk op kunst, maak een intuïtief schilderij  

18 dinsdag 10.00-12.00 uur  Voetreflexmassages, op afspraak om 09.30, 10.15, 11.00 en 11.45 uur* 
20 donderdag 10.00-12.00 uur Zangworkshop, leer nieuwe zangtechnieken tijdens deze muzikale workshop  
  14.00-16.00 uur Klankbeleving, laat je meevoeren door de klankschalen en kom tot rust door de verschillende klanken* 
21 vrijdag    09.15-12.30 uur Pedicurebehandelingen, op afspraak om 9.15, 10.00, 10.45 en 11.30 uur*  
  10.00-11.00 uur Yoga, breng lichaam en geest in evenwicht met deze eeuwenoude Indiase vorm van ontspannen 
  12.30-16.30 uur Ontspannende massages, op afspraak om 12.30, 13.30, 14.30 en 15.30 uur (eigen bijdrage van €15) 

24 maandag  13.00-14.30 uur Ontspanning door visualisatie, een moment voor jezelf tijdens deze heerlijke vorm van ontspanning 
25 dinsdag  10.00-12.00 uur  Wandeling Avelingen, maak samen met een gids een wandeling door natuurgebied Avelingen(1)

 

27 donderdag   10.00-16.30 uur GESLOTEN i.v.m. Koningsdag 
28 vrijdag   10.00-12.00 uur Spelletjesochtend, blijf nog even in de sferen van Koningsdag met Oud Hollandse spelletjes en een 

   oranje tompouce 

mailto:info@deblauweanemoon.nl
http://www.deblauweanemoon.nl/


 


