
dinsdag 17 april 2018  10-16 uur

seniorendag
Filmwijk

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

Deze dag wordt u gratis aangeboden!



Op dinsdag 17 april 2018 organiseert het 
Platform Filmwijk samen met het Wijk-
team Filmwijk de 3e Seniorendag. Een 
gezellige dag met voor ieder wat wils!

Deze dag wordt u gratis aangeboden! 
 
Van 10.00 tot 16.00 uur bent u van harte 
welkom in het Filmwijkcentrum! Inloop 
vanaf 9.30 uur.

De dag kent een aantal onderdelen:
1. Wat gebeurt er allemaal in Filmwijk? 

Informatie over uw wijk.
2. Workshops en sport en spel!
3. De informatiemarkt
4. Een gezamenlijke lunch, en
5. Een bingo met mooie prijzen

Welkom, muziek en workshops
De dag begint om 10 uur met een welkom 
en een presentatie over de ontwikkelingen  
in de Filmwijk. 

Om 10.20 uur is er een muzikaal optreden. 
Na een koffiepauze begin nen om 11.15 uur 
de workshops. U kunt kiezen uit een groot 
aantal workshops zowel binnen als buiten. 
Er zijn creatieve activiteiten en er is ruimte 
voor sport en spel. 
 
Om 12.15 uur staat de lunch klaar!

Ook dit jaar 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. Zingen en tekenen, 
spelletjes doen, jeu de boulen of darten. 
Biljarten kan ook. 

Computers zijn niet meer weg te denken 
uit ons leven. Senior-Live biedt u heel bij-
zondere cursussen en workshops. 

De dag wordt afgesloten met een BINGO 
met mooie prijzen!

Tot ziens in het Filmwijkcentrum op 
dinsdag 17 april!

WWW.FILMWIJKALMERE.NL
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WANNEER: dinsdag 17 april 2018
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

mede mogelijk door:


