Odensehuis Agenda
Geprint op zaterdag 16 november om 2:26

19 NOVEMBER - DINSDAG

Zingen met Annelies
U bent zoals van harte welkom in het Odensehuis. Er is van alles te doen voor wie dat wil. Klaverjassen, biljarten, creatieve
bezigheden of gewoon een ﬁjn gesprek voeren. Er ligt een krant, we doen vaak iets aan bewegen, er staat een geheugentrainer, een
piano kortom voor ieder wat wils. Vandaag wordt er ook gezongen. Annelies heeft een heel repertoire aan bekende liedjes.
Loop gerust binnen!

28 NOVEMBER - DONDERDAG

Open inloop vanaf 10.00 uur. Bezoek tuincentrum
Koudekerke
U bent vanaf 10.00 uur welkom voor koﬃe / thee. Voor wie wil is er van alles te doen zoals klaverjassen, biljarten maar ook iets
creatiefs, een spelletje, boodschappen doen voor de lunch of gewoon met iemand een ﬁjn gesprek voeren. We hebben een
geheugentrainer en er wordt meestal wel iets aan beweging gedaan.
Loop gerust binnen!
Vandaag gaan we, met de mensen die mee willen, het tuincentrum in Koudekerke bezoeken. We gaan daar genieten van de
Kerstsfeer. Voor vervoer wordt gezorgd.

10 DECEMBER - DINSDAG

Open inloop vanaf 10.00 uur. Kerststukje maken met
Anneke.
U bent vanaf 10.00 uur welkom voor koﬃe / thee. Voor wie wil is er van alles te doen zoals klaverjassen, biljarten maar ook iets
creatiefs, een spelletje, boodschappen doen voor de lunch of gewoon met iemand een ﬁjn gesprek voeren. We hebben een
geheugentrainer en er wordt meestal wel iets aan beweging gedaan.
Loop gerust binnen!
Vandaag is er gelegenheid om samen met Anneke een kerststukje te maken.

12 DECEMBER - DONDERDAG

Open inloop vanaf 10.00 uur. Kerststukje maken met
Anneke.
U bent vanaf 10.00 uur welkom voor koﬃe / thee. Voor wie wil is er van alles te doen zoals klaverjassen, biljarten maar ook iets
creatiefs, een spelletje, boodschappen doen voor de lunch of gewoon met iemand een ﬁjn gesprek voeren. We hebben een
geheugentrainer en er wordt meestal wel iets aan beweging gedaan.
Loop gerust binnen!

Vandaag is er gelegenheid om samen met Anneke een kerststukje te maken.

