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Filmwijk

WELKOM IN HET BUURTLOKAAL
Het Buurtlokaal is een ontmoetingsplaats in Filmwijk waar senioren gezellig met
elkaar een kopje koffie/thee kunnen drinken, meedoen aan allerlei activiteiten, een
boek lenen, meegaan met een excursie, enz. Het Buurtlokaal is een initiatief van
bewoners van de Filmwijk, allemaal vrijwilligers.

Wat is er allemaal te doen in het Buurtlokaal?
Koffie/thee-inloop   Elke dinsdag tussen 10 en
12 uur en elke donderdag tussen 14 en 16 uur.
Koffie/thee, gewoon even bijpraten, een
spelletje spelen (o.a. klaverjassen, schaken,
sjoelen, rummikub)... het kan allemaal.

Waar is het?

En verder is er elke dag wel iets te doen:
Maandag 10 -12u: Leerplaats 50+
14.00-15.30 u: koersbal
Dinsdag 10 -12u: koffie/thee-inloop
14 -15u: Wandelen 'voor de gezelligheid'
Elke 1e en 3e week 10 -12u: computer
helpdesk
Woensdag 10-12 u: jeu de boules, schilderen
en 'stoere' wandelgroep
15-16u: BuurtFit/Yoga (vanaf 8 deelnemers)
Donderdag 1 4 -16 u: koffie/thee-inloop en
klaverjassen
Vrijdag 14.30 -15.30 u: TaiJi

Meer informatie?

Het Buurtlokaal is in basisschool Polygoon
aan de Hollywoodlaan 109. De ingang ligt
aan de zijkant van de school. U volgt het
pad langs de busbaan (waar de vlag staat).

Wilt u informatie, op de hoogte blijven,
vrijwilliger worden of u aanmelden voor een
activiteit?
• Kom naar het Buurtlokaal tijdens de
inloopuren op dinsdag en donderdag
• of mail: buurtlokaal@filmwijkalmere.nl
• of bel: 06 - 38 462 125 of 06 - 44 088 977
Hebt u zelf een idee voor het Buurtlokaal?
Laat het ons weten!
Hartelijke groet van de mensen van het
Buurtlokaal.

Met dank aan:

Bovendien biedt het Buurtlokaal u:
Excursies
Tot ziens, u bent welkom!
Wijkteam
Eettafel (elke laatste donderdag v.d. maand)
De
Wierden
Exposities met werk van senioren uit devoor
wijk.
uw vragen over wonen,
werken, welzijn en zorg
Zondaglunch (1x per maand, 12-14u.)
Afbeelding voorzijde: gezamenlijk werk van de
Zondagmiddag open (1x per maand, 14-16 u).
schilderclub Buurtlokaal

Wijkteam
Wijkteam

De Wierden
Almere
Filmwijk
voor uw vragen over wonen,
werken, welzijn en zorg

www.filmwijkalmere.nl/buurtlokaal

