
woensdag 12 april 2017  10-16 uur

seniorendag
Filmwijk

• workshops • muziek • informatiemarkt 
• gezamenlijke lunch • dialoog • sport en spel

Deze dag wordt u gratis aangeboden!



Op woensdag 12 april 2017 organiseert 
het Platform Filmwijk samen met het 
Wijkteam Filmwijk de 2e Seniorendag!

Deze dag wordt u gratis aangeboden! 

Het wordt een dag met workshops, een 
hapje en drankje, muziek, kortom een 
gezellige dag in het Filmwijkcentrum met 
voor ieder wat wils! Van 10 tot 16 uur bent 
u van harte welkom! Inloop vanaf 9.30 uur.

De dag kent een aantal onderdelen:
1. Kent u de Filmwijk? Wat gebeurt daar 

allemaal? 
2. Diverse workshops (ochtend en middag), 
3. Een gezamenlijke lunch,
4. De informatiemarkt en
5. Muzikale optredens.

Welkom, muziek en workshops
De dag begint om 10 uur met een welkom 
en een presentatie over de ontwikkelingen  
in de Filmwijk. Weet u bijvoorbeeld al dat  
Filmwijk Noord een eigen buurtlokaal krijgt? 

Om 10.30 uur is er een muzikaal optreden. 
Na een koffiepauze begin nen om 11.15 uur 
de workshops. Er zijn creatieve activiteiten 
zoals zingen en lezen. En maak kennis met 
de eerste beginselen van het mozaïeken. 
Ook is er ruimte voor sport en spel. 

Om 12 uur staat de lunch klaar!

Van 12 tot 16 uur is er een informatiemarkt 
met allerlei leuke kraampjes. Hier kunt u 
zich ook opgeven voor (nieuwe) clubjes.

Middagprogramma 
Om 13.30 uur begint het middagprogramma  
van de workshops. Kent u de gymclub? Wilt 
u een partijtje biljarten? Of misschien wilt 
u wel eens jeu de boulen, dat kan ook.

Kent u Senior Live? Computers zijn tegen-
woordig niet meer weg te denken. Hoe kan 
de hedendaagse technologie uw leven ver-
rijken? Senior Live biedt diverse cursussen 
en workshops. Of kom naar het Droomcafé:  
dromen, durven, doen, juist nu!

De dag wordt afgesloten met een feeste-
lijk muzikaal optreden.

U bent van harte welkom!
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seniorendag
Filmwijk

woensdag 12 april 2017   10-16 uur   Filmwijkcentrum

WANNEER: woensdag 12 april 2017
10 - 16 uur, inloop vanaf 9.30 uur
LOCATIE: Filmwijkcentrum, Walt Disney-
plantsoen 76-78 (t/o de Vomar)
INFO BIJ: zorgenwelzijn@filmwijkalmere.nl 
of bel: 06 - 440 889 77.

TOEGANG EN DEELNAME IS GRATIS


