
Hasselt
 
Soos
Maandag t/m vrijdag  
10.00 - 12.00 / 14.00 - 17.00 uur
In het Teeuwland

Buurtkamer   € 2.00,-
De eerste dinsdag van de maand: 14.00 - 17.00 uur
Samen koffie drinken, samen leuke activiteiten 
doen o.l.v een groep enthousiaste vrijwilligers

Koersbal    € 30,-
Dinsdag: 09.30 - 11.30 uur
In het Teeuwland
Maandag: 10.30 - 11.30 uur
In de Hazelaar

Rummikub   € 30,-
Donderdag: 09.30 - 11.30 uur
In het Teeuwland

Sjoelen    € 30,-
Dinsdag: 09.30 - 11.30 uur
In het Teeuwland

Biljarten    € 32,50
Maandag t/m vrijdag tijdens  
de openingstijden Soos In het Teeuwland 

Speciaal voor beginners
Maandag: 19.30 - 21.30 uur
Dinsdag: 19.00 - 21.00 uur
Competitie
Donderdag: 14.00 - 17.00 uur

Haken en breien   € 30,-
Woensdag: 09.30 - 11.30 uur
In het Teeuwland

Samen zingen in een koor
Iedere maandag , start op 2 oktober
Kosten €10,- per maand
Tijd: 18.30 - 19.30 uur
Locatie: De bibliotheek Hasselt

Word media-wijs!

Digitaal café 
Gratis bij een eenmalig bezoek aan ons café!
Iedere maandagmorgen: 09.30 - 11.30 uur tijdens 
het seniorencomputercafé.
Een speciale morgen voor vragen over uw 
iPad,smartphone,tablet of laptop.
Lukt het u niet om foto’s te versturen of wilt u 
weten hoe u een app installeert? Wilt u E-book op 
uw tablet zetten, maar weet u niet hoe?

Seniorencomputercafé  € 30,-
Maandag: 09.30 - 11.30 uur
Vrijdag: 13.30 - 16.30 uur
In het Teeuwland

Aan zet met de Tablet
€ 15,- bij een tablet op bruikleen of € 7,50 uur als u 
een eigen tablet heeft.
U krijgt een tablet(iPad of Samsung) in bruikleen 
voor een periode van een half jaar tot max. 1 jaar. 
Eens per 2 weken wordt u begeleid door een 
vrijwilliger. Stapsgewijs helpt de vrijwilliger u om 
vertrouwd te raken met het apparaat en de vele 
mogelijkheden ervan. Samen wordt geoefend op 
de tablet. Na afloop kunt u de tablet kopen van 
WOZ. Met aftrek van het deel wat u gespaard heeft.
(6 of 12 x € 7,50,-)

Aanmelden activiteiten
U dient zich schriftelijk aan te melden middels het 
inschrijfformulier. Onder andere op te halen bij 
het Teeuwland en de Hazelaar en de Schans.
De tijden en prijzen gedurende het seizoen kun-
nen wijzigen. Het seizoen start op 1 september.
In juli en augustus houden de meeste activiteiten 
een zomerstop.

Activiteiten
Welzijnsconsulent

06 20 97 77 85 
m.platel@ijsselheem.nl

Welzijn Ouderen Zwartewaterland



Zwartsluis
 
 
NIEUW!
Rummikub  € 30,-
Donderdag: 09.30 - 11.30 uur
In de Toesebolte
o.l.v. mw. Bieze

Koersbal   € 30,-
Maandag: 19.30 - 22.00 uur
In de Toesebolte
o.l.v fam. Feenstra

Bridge   € 30,-
Dinsdag: 13.30 - 17.30 uur
In de Toesebolte
o.lv. hr. Hagenouw

Crea-club  € 30,-
Dinsdag: 14.00 - 17.00 uur
Gezellig kaarten maken met elkaar.  
Mooi materiaal ter plekke te koop/aanwezig
In de Toesebolte
o.l.v mw. Santbergen en mw. Booij.

Biljarten    € 32,50
Maandag, woensdag en vrijdag
13.30-17.00 uur
In de Toesebolte
o.l.v hr. J Meijer

Word media-wijs! 

Digitaal café   
Gratis bij een eenmalig bezoek aan ons café!
Iedere maandagmorgen: 09.30 - 11.30 uur tijdens 
het seniorencomputercafé.
Een speciale morgen voor vragen over uw 
iPad,smartphone,tablet of laptop.
Lukt het u niet om foto’s te versturen of wilt u 
weten hoe u een app installeert? Wilt u E-book op 
uw tablet zetten, maar weet u niet hoe?

Seniorencomputercafé  € 30,-
Maandag: 09.30 - 11.30 uur
Vrijdag: 13.30 - 16.30 uur
In de Toesebolte

Aan zet met de Tablet 
€ 15,- bij een tablet op bruikleen of € 7,50 uur als u 
een eigen tablet heeft.
U krijgt een tablet(iPad of Samsung) in bruikleen 
voor een periode van een half jaar tot max. 1 jaar. 
Eens per 2 weken wordt u begeleid door een vrij-
williger. Stapsgewijs helpt de vrijwilliger u om 
vertrouwd te raken met het apparaat en de vele 
mogelijkheden ervan. Samen wordt geoefend op 
de tablet. Na afloop kunt u de tablet kopen van 
WOZ. Met aftrek van het deel wat u gespaard heeft.

Aanmelden activiteiten
U dient zich schriftelijk aan te melden middels 
het inschrijfformulier. Onder andere op te halen 
bij het Teeuwland/ de Toesebolte, de receptie de 
Hazelaar en de receptie de Schans.
De tijden en prijzen gedurende het seizoen kun-
nen wijzigen. Het seizoen start op 1 september.
In juli en augustus houden de meeste activiteiten 
een zomerstop.

Activiteiten
Welzijnsconsulent

06 20 97 77 85 
m.platel@ijsselheem.nl

Welzijn Ouderen Zwartewaterland


