Filmwijk

WELKOM IN HET BUURTLOKAAL
Bent u Senior, en vindt u het Filmwijkcentrum wat ver weg? Kom dan naar het
Buurtlokaal in basisschool Polygoon! Een ontmoetingsplaats waar u gezellig met
anderen een kopje koffie kunt drinken, meedoen aan activiteiten, excursies, enz.

EEN OVERZICHT VAN DE HUIDIGE ACTIVITEITEN IN HET BUURTLOKAAL
Koffie-inloop  Elke dinsdagochtend tussen
10 en 12 uur en elke donderdagmiddag tussen 14 en 16 uur. Koffie/thee, even bijpraten, spelletje spelen (o.a. schaken, sjoelen,
rummikub, kaarten).
Computerhelpdesk  Donderdag tussen 10.30
en 12.30 uur. Inloop.
Basiscursus Computervaardigheden
Dinsdag van 13.30 tot 15.30 uur. Start 1 mei
(gedurende 10 weken). Door Senior-Live.
Kosten: 10 lessen € 100,- of € 12,- per les.
Schilderclub  Woensdag van 10.00 tot 12.00
uur. O.l.v. Eefje. Zelf materiaal meenemen.
Tai Chi  Vrijdag van 14.30 tot 15.30 uur.
O.l.v. Rein. Kosten € 5,Koersbal  Maandag van 14.30 tot 16 uur.
O.l.v. Sebastiaan en Renger.
Eettafel  Elke laatste donderdag van de
maand, 18.00 uur. Kosten € 5,Excursies  Elke
tweede dinsdag van de
Wijkteam
maand, 10.00
uur.
Kosten € 5,De Wierden
voor uw vragen over wonen,
werken, welzijn en zorg

Creatieve ontdekkingsreis  Grafiek, poëzie,
tekenen en keramiek. Maandag van 10.00 tot
12.00 uur. Start 5 maart.

Exposities  Met werk van senioren uit de wijk.
Boekenleenkast  Leen gerust eens een boek
uit de boekenleenkast. Boeken welkom!
En meer in ontwikkeling... jeu de boules,
wandelen, meer bewegen voor ouderen,
film, lezingen.

Op de hoogte blijven of aanmelden?
Wilt u op de hoogte blijven van ons aanbod
aan activiteiten of zich aanmelden voor een
cursus?
• Kom naar het Buurtlokaal tijdens de
inloopuren op dinsdag en donderdag
• of mail: buurtlokaal@filmwijkalmere.nl
• of bel: 06 - 44 088 977
Ook uw vragen en suggesties zijn welkom.

Waar is het?
Het Buurtlokaal is in basisschool Polygoon
aan de Hollywoodlaan 109. De ingang ligt
aan de busbaanzijde.
Hartelijke groet van de mensen van Platform Filmwijk en het Wijkteam Filmwijk.

Tot ziens in het Buurtlokaal!
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