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Wat is er te doen in het Buurtlokaal?

Koffie/thee-inloop  Elke dinsdag tussen 
10 en 12 uur. Koffie/thee, gewoon even 
bijpraten, een spelletje rummikub... 
het kan allemaal. 

En elke dag is er wel iets te doen:
 © Maandag 10-12u: Leren van elkaar 
13.30-15.30 u: Koersbal

 © Dinsdag 10-12u: Koffie/thee-inloop 
13-15u: Handwerken

 © Woensdag 10-12 u: Jeu de Boules, 
Schilderen en Wandelgroep

 © Donderdag 13.30-15.30 u: Klaverjassen
 © Vrijdag 10-12u: Fietsen 
14.30-15.30 u: TaiChi

Bovendien biedt het Buurtlokaal u:
 � Eettafel elke laatste donderdag van 
de maand.

 � Zondagslunch 1x per maand, 12-14 u.
 � Exposities met werk van senioren uit 
de wijk.

 � Excursies (nader te bepalen).

Waar is het?
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 banner aan 
het hek hangt).

Meer informatie?
Wilt u informatie, op de hoogte blijven, 
vrijwilliger worden of u aanmelden voor 
een activiteit?
• Kom naar het Buurtlokaal tijdens de 

inloop uren op dinsdag,
• kijk op de website filmwijkalmere.nl
• mail buurtlokaal@filmwijkalmere.nl
• of bel: 06-38462125 of 06-44088977.

Hebt u zelf een idee voor het 
Buurtlokaal? Laat het ons weten.

Hartelijke groet van de mensen 
van het Buurtlokaal.

Tot ziens, u bent van harte welkom!

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, handwerken, meegaan met een excursie, enz. Het Buurtlokaal 
is een initiatief van bewoners van de Filmwijk, allemaal vrijwilligers.

www.filmwijkalmere.nl/buurtlokaal
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HET BUURTLOKAAL IS WINNAAR VAN DE ALMEERSE VRIJWILLIGERSPRIJS 2021


