Voor meer informatie
Dagbesteding
Bayram Kutuk
b.kutuk@suinternational.nl
06 – 82 22 47 69
Zaalverhuur
Denny van de Kraats
dvandekraats@accres.nl
06 - 22 11 85 90
Pr en communicatie
Claudia van Bussel
claudia.vanbussel@de-passerel.nl
06 – 24135341

Ontmoeting, buurtactiviteiten, cursussen, spreekuren en dagbesteding
Maandag
09.30 – 11.30 uur
Tekenen en schilderen*
Zaal 1 | €10,00
09.00 – 11.00 uur
Koffieochtend
Ontmoetingsplek| €0,50
11.00 – 12.00 uur
Geheugentraining
Ontmoetingsplek| gratis
12.00 – 13.00 uur
Lunch
Ontmoetingsplek |€3,00
13.00 – 15.00 uur
Formulieren spreekuur
Ontmoetingsplek|€ gratis

13.00 – 17.00 uur
Biljarten

Ontmoetingsplek|€ gratis

17.00 – 20.00 uur
Eetcafé
Ontmoetingsplek | €4,00

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

09.30 - 11.30 uur
Quilten
Zaal 1 | €55,00 op jaar basis

09.00 - 12.00 uur
Kluspunt
Klussenruimte | € in overleg

09.00 - 12.00 uur
Kluspunt
Klussenruimte |€ in overleg

09.00 – 11.00 uur
Koffieochtend
Ontmoetingsplek | €0,50

09.30 - 11.30 uur
Handwerken
Zaal 1 | € kosten voor
materiaal

09.00 – 10.00 uur
Gymnastiek *
zaal 2 | € 2,25

09.00 – 11.00 uur
Koffieochtend
Ontmoetingsplek | €0,50

12.00 – 13.00 uur
Lunch
Ontmoetingsplek | €3,00

09.30 - 10.30 uur
Yoga 50+*
zaal 2 | € 4,00

10.00 – 11.00 uur
Gymnastiek*
zaal 2 | € 2,25

10.00 – 11.30 uur
Praatgroep
Ontmoetingsplek|€ gratis

13.00 - 15.30 uur
Spelletjesmiddag
Ontmoetingsplek|€ gratis

11.00 - 12.00 uur
Yoga 50+*
zaal 2 | € 4,00

11.00 - 12.00 uur
Tai Chi Tao*
zaal 2 | € 7,00

09:00 – 11.00 uur
Koffieochtend
Ontmoetingsplek| €0,50

09:00 – 11.00 uur
Koffieochtend
Ontmoetingsplek | €0,50

11.00 – 12.00 uur
Het laatste nieuws uit
Apeldoorn
Ontmoetingsplek| € gratis

11.00 – 12.00 uur
Bordspellen
Ontmoetingsplek|€ gratis

Dinsdag
09.30 - 11.30 uur
Schuif aan crea tafel
Ontmoetingsplek | € materiaal
10.00 - 11.30 uur
Dans je fit*
zaal 2 | €4,00

13.30 – 16.00
Yoga*
zaal 2 | €5,00
13.30 – 15.30 uur
Teken en schilderles*
Zaal 1 | €10,00
13.30 – 17.00 uur
Kaartclub*
Zaal 3 en 4 | € lidmaatschap
13.30 – 17.30 uur
Senioren web (cursus) *
Zaal 5 | € lidmaatschap
17.00- 20.00 uur
Eetcafé
Ontmoetingsplek | €4,00

Spreekuur wijkagent
Kantoortje | € gratis

13.00 - 16.00 uur

Kluspunt Klussenruimte|€ in

overleg

14.00 - 16.00 uur
Mah Jong
Ontmoetingsplek | € gratis
14.00 - 16.00 uur
Bingo 4de van de maand
Zaal 1 en 2 / €5,00 voor 1 kaart
14.00 – 16.30 uur
Speelbox ( in de lente en de zomer)
Ontmoetingsplek |€ gratis
13.30 – 17.30 uur
Senioren web (cursus) *
Zaal 5 |€ lidmaatschap
16.00 – 19.00 uur
Kinderclub de Sleutel
Samen Koken (meiden van elf
tot 15 jaar)
Ontmoetingsplek |€ gratis ( 2 keer
in de maand.)

13.00 – 14.00 uur

12.00 – 13.00 uur
Lunch
Ontmoetingsplek | €3,00

14.00 - 16.00 uur
Koersbal*
zaal 2 | €10,00 per maand

14.00 - 16.00 uur
Bloemschrikken ( 1ste en
3de vrijdag van de maand)
Ontmoetingsplek | €
materiaal kosten

Spelletjesmiddag
Ontmoetingsplek| € gratis

17.00- 20.00 uur
Eetcafé
Ontmoetingsplek | €4,00

14.30 – 17.00 uur
Kinderclub de Sleutel
Zaal 2 | €0,50
14.30 – 17.00 uur
Interculturele vrouwen
café
Zaal 1 | € gratis
14.00 – 16.00 uur
Geheugentraining ( elke
laatste vrijdag van de
maand)
Ontmoetingsplek | € gratis

Ontmoetingsplek

De ontmoetingsplek is
Woensdag geopend van
09.00 - 17.00 uur. Op
vrijdag sluit de
ontmoetingsruimte om
16.00 uur.
Op maandag, dinsdag en
donderdag tot 19:30 uur
Voor lunch en diner
kunt u reserveren in
de ontmoetingsplek of
via telefoonnummer:
06- 86466226
* Dit is een activiteit waarvoor u
voor meerdere lessen ineens
betaald. U kunt altijd binnen
lopen voor een proefles. Deze
is gratis. Bij inschrijving betaald
u vanaf het moment dat u
inschrijft. De lessen lopen van
september tot mei/ juni van het
volgende jaar. In de
schoolvakanties zijn er geen
lessen.
Mensen met iets meer behoefte aan
ondersteuning en structuur in de dag
kunnen hiervoor terecht op de
ontmoetingsplek. Voor deze vorm van
dagbesteding is geen indicatie of eigen
bijdrage (CAK) nodig. Op veel dagdelen
bieden professionals een programma
aan, zoals bv. klussen, handwerken,
ge-heugentraining, muziek en bewegen. Het samen eten maakt ook deel
uit van het programma. Voor
materiaalgebruik kan een kleine
vergoeding worden gevraagd.

