
Openingstijden
Dinsdagochtend 09:30 uur - 12:30 uur
Dinsdagmiddag 13:30 uur - 16:30 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 activiteitenprogamma.

Voor meer informatie en/of aanmeldingen
Inloophuis De Blauwe Anemoon Tel: 0183 - 820213
W. de Vries Robbeweg 1 Email: info@deblauweanemoon.nl
4206 AK Gorinchem www.deblauweanemoon.nl

Graag verzoeken wij je in te schrijven voor onze activiteiten. 
Voor alle activiteiten vragen wij een eigen bijdrage van €2,00.
Voor sommige activiteiten vragen wij een eigen bijdrage van €5,00(*), €7,50(**) of €10,00(***)  €15,00(#).
Het teken (1) betekent op locatie.
Tijdens de openingstijden ben je, naast de activiteiten, van harte welkom voor informatie, een gesprek en/of
een kop koffie of thee. Voor nieuwe gasten verzorgen wij graag een rondleiding door ons Inloophuis
. 

Juli
02 dinsdag 12:00-16:00uur Lunchconcert in het Inloophuis, een gezellige lunch met zang van Olga Bakker en aan de piano Joke Bot.*

04 donderdag 10:00-12:00uur Kaarten maken, een vakantiegroet of een zelf gemaakte wens kaart heeft altijd meer waarde.

05 vrijdag 10:00-12:00uur Klankbeleving, kom tot diepe rust en ontspanning door de klanken van de klankschalen **(1).

10:00-12:00uur Hobbyochtend voor mannen met de buurman, met elkaar bepalen wat jullie deze ochtend 

gaan doen; old timer poetsen, werken aan een verzameling etc.

10:00-12:00uur Massage, lichaamsmassage alleen voor oncologische gasten. Op afspraak om 09:30 en 11:00uur.#

09 dinsdag 10:00-12:00uur Creatieve verrassingsactiviteit, bij iedere workshop is het weer een verrassing wat er gemaakt wordt.

10 woensdag 12:00-13:30uur Zomerconcert in de Grote kerk, vandaag met Jolie Coeur. Verzamelen bij de Grote kerk.(1)

11 donderdag 10.00-12.00uur Voetreflexmassage, op afspraak om 9:00- 10:00 en 11:00uur* 

12 vrijdag 10:00-12:00uur Crea-cafe,  starten of verder gaan met een persoonlijk handwerk (breien, haken etc.) 

16 dinsdag 10:00-12:00uur Koffierondje, tijdens een bakkie in gesprek komen met elkaar, een spel naar keuze spelen of

zonder begeleiding verder werken aan een persoonlijk schilderij.

10:00-12:00uur Massage, lichaamsmassage alleen voor oncologische gasten. Op afspraak om 09:30 en 11:00uur.#

18 donderdag 10:00-12:00uur Schilderen met Ans, onder begeleiding naar een zelf gemaakt kunstwerk.

19 vrijdag 10:00-12:00uur Jeu de Boules toernooi aan het Nonnenveld, wie gaat er met de officiele wisselbeker naar huis.(1)

23 dinsdag 10:00-12:00uur Yoga, breng lichaam en geest in evenwicht met deze eeuwenoude indiase vorm van ontspannen.

25 donderdag 10:00-12:00uur Aktief op de fiets…..welke route, dat blijft een verrassing.

26 vrijdag 10:00-12:00uur Pedicurebehandeling, op afspraak om 9:15- 10:00- 10:45- 11:30 en 12:15 uur***

Augustus
01 donderdag 10:00-12:00uur Golfclinic in Almkerk, onder proffesionele begeleiding kennismaken met de golfsport.(1).

Verzamelen om 9.30 uur bij DBA.

02 vrijdag 10:00-12:00uur Schilderen met Yvonne, onder begeleiding stap voor stap naar een mooi kunstwerk.

06 dinsdag 10:00-12:00uur Creatieve verrassingsactiviteit, bij iedere workshop is het weer een verrassing wat er gemaakt wordt.

07woensdag 10:00-13:30uur Zomerconcert in de Grote Kerk, vandaag met Liguster. Verzamelen bij de Grote kerk.(1)

08 donderdag 10:00-12:00uur Voetreflexmassage, op afspraak om 9:00- 10:00 en 11:00uur* 

09 vrijdag 10:00-12:00uur Wandelen, met elkaar een natuurwandeling maken.

10:00-12:00uur Massage, lichaamsmassage alleen voor oncologische gasten. Op afspraak om 09:30 en 11:00uur.#

13 dinsdag 10:00-12:00uur Nordic Walking, onder professionele begeleiding deze wandelsport leren. Verzamelen bij Typhoon(1).

15 donderdag 10:00-12:00uur Sjoelen, degene met de meeste punten krijgt de originele wisselbeker mee naar huis.

16 vrijdag 10:00-12:00uur Crea-cafe, starten met een persoonlijk handwerk (breien, haken etc.) of een werk afmaken.

20 dinsdag 10:00-12:00uur Yoga, breng lichaam en geest in evenwicht met deze eeuwenoude indiase vorm van ontspannen.

22 donderdag 10:00-12:00uur Manicure, een verwenbehandeling voor je handen; op afspraak om 9:30- 10:30 en 11:30 uur***

23 vrijdag 10:00-12:00uur Stadswandeling In Woudrichem,  er wordt door de stadsgidsen koffie aangeboden.(1)

Verzamelen bij pontje….die vertrekt om 10:15uur.

27 dinsdag 10:00-12:00uur Koffierondje, tijdens een bakkie in gesprek komen met elkaar, een spel naar keuze spelen of

zonder begeleiding verder werken aan een persoonlijk schilderij.

10:00-12:00uur Massage, lichaamsmassage alleen voor oncologische gasten. Op afspraak om 09:30 en 11:00uur.#

29 donderdag 10:00-12:00uur Leesgroep, bespreek met elkaar een vooraf gekozen en gelezen boek.

30 vrijdag 10:00-12:00uur Hobbyochtend voor mannen met de buurman, met elkaar bepalen wat jullie deze ochtend 

gaan doen; old timer poetsen, werken aan een verzameling etc.

Aanvullende opmerkingen:

Ook al komt u standaard naar dezelfde activiteiten dan is het toch de bedoeling dat u zich ervoor inschrijft.

Plaatsing geschiedt niet altijd volgens volgorde van inschrijving. Bij veel aanmeldingen bepaalt de coördinator wie er aan de beurt is. 

In verband met de vakantie en de verhuizing zijn we in Juli en Augustus de middagen gesloten.

LET OP!

Vanaf eind juli of begin augustus is ons nieuwe adres :    Arkelse Onderweg 36

4206 AH Gorinchem ( naast de Nettorama)

TIP: Open dag 7 september van 11:00-15:00 uur, iedereen is welkom!
 

ACTIVITEITENPROGAMMA 2019

http://www.deblauweanemoon.nl/

