Maandprogramma
Activiteiten
Berkumstede februari 2019

De activiteiten met de kleur groen zijn toegankelijk voor iedereen: ook
voor mensen die niet op Berkumstede wonen. De activiteiten met de
kleur blauw zijn alleen toegankelijk voor intramurale bewoners van
Berkumstede.

Maandag 4 februari
Tijd: 15.00 – 16.15 uur
Ruimte: Restaurant
Kosten: Geen
Toegankelijk voor: Iedereen
Woensdag 6 februari
Tijd: 15.30 uur
Ruimte: Restaurant
Kosten: €1,- voor drie rondes
Toegankelijk voor: Iedereen
Donderdag 7 februari
Tijd: 10.15 uur
Ruimte: Restaurant
Kosten: Geen
Toegankelijk voor: Iedereen
Vrijdag 8 februari
Tijd: 10.00 – 11.00 uur
Ruimte: Leestafel Bibliotheek
Maandag 11 februari
Tijd: 15.00 – 16.00 uur
Ruimte: De Brink
Toegankelijk voor: Iedereen
Maandag 11 februari
Tijd: 19.30 – 21.00 uur
Ruimte: Restaurant
Kosten: Vrijwillige bijdrage
Toegankelijk voor: Iedereen

WII spel

Bingo

Presentatie
“Berkum vrogger”
door
Roel van het Oever

Inloopspreekuur
Cliëntenraad

Bijbel
gespreksgroep
“Geloof in je leven”
Optreden
accordeonvereniging
“Kunst en vermaak”

Deze middag kunt u bowlen op
de spelcomputer Wii.
Er is begeleiding aanwezig om u
het spel uit te leggen. Ook kunt
u alleen komen kijken.
Na de spelletjesmiddag is er om
15.30 uur Bingo!
Voor € 1,-- heeft u een Bingobordje en kunt u alle drie de
rondes meedoen.
Nadat de tentoonstelling in de
Weijenbelt
heeft
gestaan,
mogen we de mooie verhalen
op kartonnen borden een tijdje
bij ons hebben. Roel gaat deze
vanmorgen aan ons overdragen
en vertelt hier het e.e.a. over.
Tijdens dit inloopspreekuur kunt
u in een persoonlijk gesprek uw
vragen en/of suggesties naar
voren brengen.
Elke 2e maandag van de maand
wordt deze in De Brink
gehouden.
U bent van harte welkom.
U kunt weer een gezellige avond
verwachten waarbij “Kunst en
vermaak” u op een vermakelijk
repertoire
trakteert
met
bekende liederen. Neem gerust
uw buren mee.

Dinsdag 12 februari
Tijd: 15.00 – 16.15 uur
Ruimte: De Brink
Kosten: geen
Toegankelijk voor: Iedereen
Woensdag 13 februari
Tijd: 10.30 uur
Ruimte: Huiskamer 3B
Kosten: Geen
Toegankelijk voor: Bewoners
van deze afdeling
Woensdag 13 februari
Tijd: 14.30 – 16.00 uur
Ruimte: Tuinkamer
Kosten: Geen
Aanmelden: 038 - 8515700
Toegankelijk voor: Iedereen
Donderdag 14 februari
Tijd: 17.30 – plm. 20.30 uur
Ruimte: Restaurant
Toegankelijk voor: Iedereen
Kosten: Zie flyer
Vrijdag 15 februari
Tijd: 15.00 – 16.30 uur
Ruimte: Restaurant
Kosten: Geen
Toegankelijk voor: Iedereen
Maandag 18 februari
Tijd: 15.00 – 16.15 uur
Ruimte: Restaurant
Kosten: Geen
Toegankelijk voor: Iedereen
Woensdag 20 februari
Tijd: 15.30 uur
Ruimte: Restaurant
Kosten: €1,- voor drie rondes
Toegankelijk voor: Iedereen

Youtube Filmmiddag

Voorleesmoment
vrijwilligers
Stadkamer op
Huiskamer 3B

Koffiemiddag WIJZ
“Lotgenotencontact
na partnerverlies”

Een gezellige filmmiddag waar
deze keer een mooie speelfilm
gedraaid gaat worden.
Donna
en
Irene
komen
vanmorgen
voorlezen
uit
allerlei, van tevoren, samengestelde verhalen / gedichten
en liederen.

Elkaar ontmoeten na partnerverlies geeft veel steun en
draagt bij aan rouwverwerking
in een ongedwongen sfeer.

Berkums
Valentijns
diner

U bent van harte welkom vanaf
17.30 uur. Het diner begint om
18.00 uur. Opgave is mogelijk
tot 7 februari bij de servicemedewerker in het restaurant
of bellen naar 2001456. Nadere
informatie vindt u op de flyers.

Sociëteit

Gespreksgroep waar op een
laagdrempelige manier, onder
begeleiding, gezellig of serieus
met elkaar gesproken wordt. Dit
onder het genot van een kop
koffie of thee.

WII spel

Bingo

Deze middag kunt u bowlen op
de spelcomputer Wii.
Er is begeleiding aanwezig om u
het spel uit te leggen. Ook kunt
u alleen komen kijken.
Na de spelletjesmiddag is er om
15.30 uur Bingo!
Voor € 1,-- heeft u een
Bingo-bordje en kunt u alle drie
de rondes meedoen.

Donderdag 21 februari
Tijd: 10.30 – 11.30 uur
Ruimte: Restaurant
Toegankelijk voor:
Klanten van Lips van locatie
Berkumstede.
Donderdag 21 februari
Tijd: 15.15 uur
Ruimte: Huiskamer 1B
Kosten: Geen
Toegankelijk voor: Bewoners
van deze afdeling
Maandag 25 februari Ruimte:
Huiskamer 3B 15.00-15.40
Huiskamer 1B 15.45-16.30
Kosten: Geen
Toegankelijk voor: Bewoners
van deze afdeling
Woensdag 27 februari
Tijd: 10.00 – 10.30 uur
Ruimte: Restaurant
Kosten: Geen
Toegankelijk voor: Iedereen

Spreekuur
Lips Plus

Voorleesmoment
vrijwilligers
Stadkamer op
huiskamer 1B

Muzikale middag met
Dory op
Huiskamer 1B
Huiskamer 3B

Bezoek kinderen
“Doomijn”

Als gebruiker van de diensten
van de firma Lips Plus kunt u dit
moment gebruiken om vragen
te stellen of klachten door te
geven.
Vanmiddag lezen Femmy en
Marjan voor uit allerlei van
tevoren
samengestelde
verhalen / gedichten en
liederen.
Dory is een vrijwilligster die op
verzoek liedjes speelt op haar
piano. Zij speelt op gevoel alle
liedjes, ook al kent zij ze niet.
Als iemand het liedje neuriet
dan speelt ze zo mee.
Bezoekje van kinderopvang
“Doomijn”. Zij komen in het
restaurant gezellig wat drinken
en kletsen met de bezoekers
van het restaurant.

Structurele activiteiten 2018 Berkumstede
Van ma- t/m zaterdag
De Huiswinkel is open van maandag t/m
10.30 en 12.00 uur
Huiswinkel
zaterdag van 10.30 - 12.00 uur.
Begane grond
Elke zaterdag
10.30 – 11.30 uur
Restaurant

Bibliotheek

Voor het lenen van boeken kunt u terecht
in de bibliotheek van Berkumstede. Deze is
geopend op zaterdagmorgen.

Elke dinsdag
10.30 - 11.00 uur
Leestafel Bieb

Wijkverpleegkundig
spreekuur

U kunt hier terecht voor vragen met
betrekking tot (thuis)zorg, gezondheid,
hulpmiddelen en praktische zaken.

Elke dinsdag
10.30 - 11.00 uur
Leestafel Bieb

Spreekuur
aanleunwoningen

Bewoners uit de aanleunwoningen kunnen
hier terecht met hun vragen.

Elke maandag
15.00 uur
Via uw televisie

O.Z.O.

Uitzending van de Overijsselse
Ziekenomroep OZO.

Elke maandag
19.00 – 22.00 uur
Bij de biljarttafels

Biljartclub
“de MAC”

Voor deelname kunt u contact opnemen
met de aanwezige spelleider.

Elke dinsdag
14.00 uur
Bij de biljarttafels

Dartclub

Voor deelname kunt u contact opnemen
met de aanwezige spelleider.

Elke woensdag
9.30 uur en 10.30 uur
De Brink

Gymnastiek

Om 09.30 uur voor bewoners van
woningen.
Om 10.30 uur voor bewoners hoofdgebouw

Elke woensdag
14.00 uur
Restaurant

Spelmiddag

Elke woensdagmiddag met verschillende
bordspelen.

Donderdag
in de oneven weken
14.30 - 16.00 uur
Restaurant

Rode Kruis
creatieve
middag

Samen met vrijwilligers van het Rode Kruis
kunt u onder andere handwerken of bijv.
kaarten maken. Er zijn zelfgemaakte
artikelen te koop in de Huiswinkel van
Berkumstede.

Elke donderdag

“ Biljartclub
’t Wisselt ”

Voor deelname kunt u contact opnemen
met de aanwezige spelleider.

Elke vrijdag
Restaurant
14.45 - 16.15 uur

Snackuurtje

In het restaurant kunt u hapjes uit frituur
bestellen/op eten of mee naar huis nemen.

