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Programmaboekje acviteiten 

Welzijn  

Verenigingsleven 
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Biljarten 

Locae:  Hofplein 

Dag:  donderdag 

Van:  14.00 tot 15.30 uur   

Op donderdagmiddag is er gelegenheid om te biljarten. 

 

U bent van harte welkom en de koffie staat 

klaar!! 
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Aresten optreden 

Locae: Hofplein 

Dag:  donderdag  (1x per maand)   

Van:   19.00 tot 20.30 uur 

Een keer per maand is er op donderdagavond een 

optreden van een ar)est die zorgt voor een gezelli-

ge avond. Soms een soloar)est of een groot koor. 

De koffie en koekjes ontbreken ook hier niet. 

 

Deze acviteit wordt aljd aangekondigd op een 

affiche. Houd deze dus goed in de gaten!!    

Zaterdagacviteiten 

Locae: Hofplein 

Dag:  zaterdag 

Van:  10.00 tot 11.30 uur en 14.00 tot 15.30 uur 

Op zaterdagochtend is er al)jd  

gelegenheid om een spelletje te spelen 

met medebewoners of met  

familieleden. 

‘s Middags wordt er al)jd bingo  

gedraaid. Ook nu staat de koffie klaar!!!! 
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Zwemvereniging 

Locae: Rivierabad Spijkenisse 

Dag:    vrijdag 

Van:   10.00 tot 12.00 uur 

Op vrijdag gaan we met een  

aantal bewoners naar het  

Rivierabad om heerlijk te zwemmen.   

 

Spelletjes 

Locae: Waalhaven, ruimte AB 

Dag :     meerdere dagen in de week 

Van:                 10.00 tot 11.30 uur en 14.00 tot 15.30 uur 

Meerdere keren per week, zowel in  

de avond als overdag, worden er spel-

letjes gedaan. Spellen zoals Rummi-

kub, dammen, Mens Erger Je Niet en 

klaverjassen. Ook sjoelen en darten 

behoren tot de mogelijkheden. 
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Bloemschikken 

Elke donderdagavond kunt u spelletjes 

spelen op het Hofplein.  

Klaverjassen, Mens Erger Je Niet, Rum-

mikub en nog veel meer bordspellen. 

Ook bent u welkom voor een kopje 

koffie. 

Locae: Hofplein 

Dag:   donderdag (om de week) 

Van :   14.00 tot 15.30 uur 

Twee keer per maand  is er bloem- 

schikken op het Hofplein. U kunt wat  

moois maken om mee te nemen naar  

uw eigen kamer.  

Spellenavond 

Locae: Hofplein 

Dag:        donderdag     

Van:  19.00 tot 20.30 uur 
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Creavereniging 

Locae: Waalhaven ruimte AB  

Dag  donderdag (om de week)    

Van:                14.00  tot 15.30 uur 

Hier kunt u gezellig crea)ef bezig zijn. 

Kaarten maken of het inkleuren van 

tekeningen, het kan hier allemaal. 

Bibliotheekvereniging 

Locae:  Bibliotheek RoCerdam 

Dag:     vrijdag 

Van :  14.00 tot 15.30 uur 

Slingedael is lid van Bibliotheek RoCer-

dam. Elke vrijdag rijden we met de bus 

van Slingedael naar de bibliotheek      

zodat u boeken kunt lenen.  
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Filmvereniging 

Bij de creavereniging kunt u terecht 

voor diverse crea)eve ac)viteiten.   

U kunt hier bijvoorbeeld schilderen,  

tekenen of kleien. 

 

Met eigen modelbouw kunt u ook  

terecht bij deze vereniging. 

Locae: Waalhaven, ruimte AB 

Dag:  dinsdag 

Van:                 19.00 tot 20.30 uur 

Dinsdagavond draaien we een leuke film. 

Soms een natuurfilm en de andere keer 

een mooie speelfilm. Ook kunt u zelf een 

film aanvragen. 

 

Films van muziekconcerten worden ook 

regelma)g gedraaid. 

Creavereniging 

Locae: Waalhaven, ruimte AB 

Dag:  dinsdag 

Van:  10.00 tot 11.30 uur 
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Kaarten maken 

Locae: Waalhaven, ruimte AB 

Dag:      maandag 

Van:  14.00 tot 15.30 uur 

Voor iedere gelegenheid kunt u zelf  

een kaartje maken, zoals voor Kerstmis, 

Pasen of voor een verjaardag. 

Het is al)jd leuk om een zelfgemaakte 

kaart te versturen. 

Zangvereniging 

Locae: Waalhaven, ruimte AB 

Dag :       dinsdag 

Van:                 14.00 tot 15.30 uur 

Bij de zangvereniging zingen we  

mee met gevarieerde muziek van  

een CD. Van Oud Hollandse liederen  

tot moderne popmuziek. Maar klas- 

sieke muziek staat ook op het program-

ma. Van alle muziek hebben we een  

tekstblad zodat u mee kunt zingen. 
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Bingo 

Bij de themadag organiseren we verschillende feesten met leuke  

ac)viteiten. Tijdens de ’Zomerdag’ gezellig een ijsje eten en spelletjes 

doen in de tuin. Van Dierendag maken we ook iets gezelligs en rond  

Pasen zijn er veel verschillende ac)viteiten te doen. En vergeet het   

Sinterklaas- en KersGeest niet.  

Locae: Hofplein 

Dag:  woensdag  

Van:  19.00 tot 20.30 uur 

Elke woensdagavond wordt er bingo  

gedraaid. We beginnen met een kopje koffie 

en draaien dan twee rondes. Hierna hebben 

we limonade-/rookpauze en dan volgen er  

nog twee rondes. 

Themadag 

Locae:  Hofplein, Pa)o of Waalhaven 

Dag:              1x per maand op woensdag 

Van:  10.00 tot 11.30 uur of 14.00 tot 15.30 uur 

De themadagen worden aljd aangegeven op een affiche. Houd   

deze dus goed in de gaten!!    
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Houtbewerking 

Locae: Waalhaven, ruimte AB 

Dag:        donderdag 

Van:                 10.00 tot  11.30 uur 

Verschillende soorten hout zijn beschikbaar om mee te werken.   

Zagen, schuren en verven, het is allemaal mogelijk. 

 

Ook wordt er op bestelling en in opdracht            

gewerkt. 

Bewegen op muziek 

Locae: Waalhaven, ruimte AB 

Dag:      maandag 

Van:                10.00 tot  11.30 uur 

Eerst een kopje koffie en dan gezellig bewegen op muziek met elkaar. 

We doen diverse oefeningen voor de benen en armen. 
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Tuinvereniging 

Twee maal per week is er een  

wandelgroep.  

Met elkaar gaan we op weg naar  

Plein 53 om boodschappen te doen.    

 

Locae: Pa)o’s en de grote tuin 

Dag:  woensdag  

Van:  10.00 tot 11.30 uur 

Voor mensen die graag buiten bezig zijn. 

Samen met andere tuinlieIebbers kunt 

u bij deze vereniging de tuin verzorgen. 

Harken, spiCen en bloemen planten. 

Maar ook een uitstapje naar een tuin-

centrum wordt af en toe verzorgd.   

Wandelvereniging 

Locae: Buiten         

Dag :  dinsdag en donderdag            

Van:   10.00 tot 11.30 uur 
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Beautyvereniging 

Locae: Waalhaven, ruimte AB 

Dag:  woensdag 

Van:   14.00 tot 15.30 uur 

Bij deze vereniging kunt u zich heerlijk 

laten verwennen. Dit kan door een  

maskertje op uw gezicht of door uw  

handen te laten masseren.  

Nagels vijlen en mooi laten lakken? 

Het kan allemaal. 

Dartvereniging 

Locae: Waalhaven, ruimte AB 

Dag:  vrijdag 

Van:   14.00 tot 15.30 uur 

Gezellig een potje darten met elkaar. 

Ook wordt er soms een  

compe))e georganiseerd.   

U bent van harte welkom. 
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Oud Hollandse spellen 

Als het weer het toelaat gaan we elke 

week in het Zuiderpark vissen.  

 

In de winterperiode wordt er niet gevist, 

maar is er gelegenheid om gezellig met 

elkaar te biljarten. 

Locae: Waalhaven 

Dag:          vrijdag   

Van:  10.00 tot 11.30 uur 

Op vrijdag worden er in de Waalhaven  

gezellige oud Hollandse spellen  

gespeeld. 

 

Ook voor een praatje en een kopje  

koffie bent u welkom. 

Visvereniging 

Locae: Zuiderpark 

Dag:  donderdag  (in de zomerperiode) 

Van:  14.00 tot 15.30 uur 


