
               

 

 

 

 

 

  

  

Welkom in Emma 
 Ontmoeting & gezelligheid in Emma! 

 

 

 
 
                             



Voorwoord 

Beste lezer, 

U heeft alweer het boekje van de maand november in 

handen, het klinkt cliché, maar de tijd vliegt echt. Deze 

maand vindt er een herdenkingsbijeenkomst plaats op 

22 november, waarin de bewoners worden herdacht die 

ons de afgelopen maanden zijn ontvallen. Verder 

hebben we voor deze maand hebben weer leuke 

activiteiten op het programma staan. 

Wij ontmoeten u graag bij één of meerdere activiteiten! 

Voor alle activiteiten geldt: Wijzigingen onder voorbehoud! 

 

 

 

  



Dinsdag 1 november                             

10.30 uur 
14.30 uur 

Seniorengym met scherm Locatie: ’t Plein 

Handwerken Locatie: ’t Plein 
 

Woensdag 2 november                           

10.00 uur 
 
14.30 uur 
 

Wandelen verzamelen, het plein 

 
Herfstboom schilderen Locatie: ‘t Plein 

Donderdag 3 november 

10:30 uur 
14.30 uur 

Seniorengym met materialen Locatie:’t 

Plein 
Sjoelen/spelmiddag Locatie: ’t Plein 

Vrijdag 4 november     

10:30 uur 
14:00 uur 
 
15.00-16.00 
uur 

Koersbal Locatie: ‘t Plein  

Fietsen met de Duofiets  
 
't Borreluurtje Locatie: ’t Plein, Kosten: € 

3.00 
 

 

Maandag 7 november  

10.30 uur 
 
14.00 uur 
 
 
 
14.30 uur 
 
 

Geheugentraining Locatie: vergaderzaal 

 

Modeverkoop: Modehuis Vincken 
mode Locatie: ’t Plein  

 
 
Herfstboom afmaken Locatie: ’t Plein, 

kosten: € 1,00 
 



Dinsdag 8 november 

10:00-11:30  
10.30 uur 
14.30 uur 

Mamacafé in Emma Locatie: ‘t Plein 
Seniorengym Locatie: ’t Plein 

Handwerken Locatie: ’t Plein 

Woensdag 9 november 

10.00 uur 
12:00 uur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:30 uur 
 

Wandelen                                                                                    

Maandelijkse frietmaaltijd 

 

 

 

 

 

 

Filmmiddag: “Dorus” Locatie: ’t Plein 

 

 Donderdag 10 november 

14.30 uur 
 
(18.30 uur) 

Sjoelen/spelmiddag Locatie: ’t Plein 

 
(Repetitie van “The sound of welzijn”, u bent 
welkom als toeschouwer) 

Vrijdag 11 november 

10.30 uur 
14:30 uur 
 
 

Koersbal Locatie: ‘t Plein  

Bingo Locatie: ’t Plein, Kosten: intern €1.00, 

extern €2.00 
 
 



Zaterdag 12 november 

17.00 uur Broodmaaltijd Locatie: 't Plein, kosten € 2,50 

Maandag   14 november 

10:30 uur 
14.30 uur 
15:30 uur 
 
 
17.00 uur 

Geheugentraining Locatie: vergaderzaal 

Kleuren voor volwassenen Locatie: ’t 

Plein, 

Gesprek rond de Bijbel Locatie: 

Dagverzorging 
 

I.v.m. de opening van  
de Vlinder-en Bloementuin kunt u deze 
avond geen gebruik maken van het 
restaurant. 

Dinsdag 15 november 

10.30 uur 
14.30 uur 

Seniorengym met scherm Locatie: ’t Plein 
Handwerken Locatie: ’t Plein 

 

Woensdag 16 november 

10.00 uur  
14.30 uur 

Wandelen Locatie: verzamelen ‘t Plein 
Zingen met scherm Locatie: ‘t Plein 

Donderdag 17 november 

10.30 uur 
 
14.30 uur 

Seniorengym met materialen Locatie: ’t 

Plein 

Sjoelen/spelmiddag Locatie: ’t Plein 

 



Vrijdag 18 november 

10:30 uur 
14:00 uur 
 
15.00-16.00 
uur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Koersbal Locatie: ‘t Plein  

Fietsen met de Duofiets  
 
’t Borreluurtje met livemuziek door duo 
Now or Never Locatie: ’t Plein, Kosten: € 3.00 

 
 
 
 
 
 

Maandag 21 november 

10.30 uur 
14.30 uur 
 

Geheugentraining Locatie: vergaderzaal 

Bakactiviteit Locatie: ’t Plein. Kosten: € 1,50,- 

 

Dinsdag 22 november                 

10.30 uur 
14:30 uur 
 
19.00 uur 

Seniorengym met scherm Locatie: ’t Plein 
Handwerken Locatie: ’t Plein 

 

Herdenkingsbijeenkomst Locatie: ’t Plein 

 

Woensdag 23 november  

10.00 uur 
14:30 uur  
 

Wandelen Locatie: verzamelen ‘t Plein 
Creatief: Egel maken Locatie: ‘t Plein 



Donderdag   24 november 

10.30 uur 
14.30 uur 
 
 
 
(18.30 uur) 

Samen geloven Locatie: Dagverzorging 

Bloemschikken Locatie: ’t Plein, kosten: € 

2.50. Neemt u uw potje van vorige keer weer 
mee? 

Sjoelen Locatie: ’t plein 

(repetitie van “The sound of welzijn”, u bent 
welkom als toeschouwer) 

Vrijdag 25 november                

10.30 uur 
14.30 uur 

Koersbal Locatie: ’t Plein 
Bingo Locatie: ’t Plein, Kosten: intern €1.00, 

extern €2.00 

Zaterdag 26 november  

17.00 uur Broodmaaltijd Locatie: 't Plein, kosten € 2,50 

Maandag 28 november                

10.30 uur 
 
14.30 uur 
 
15:30 uur 

Geheugentraining Locatie: vergaderzaal 

 
Kleuren Locatie: ’t Plein 

 

Gesprek rond de Bijbel  
Locatie: Dagverzorging  
 

 

Dinsdag 29 november 

10.30 uur 
14.30 uur 

Seniorengym met scherm Locatie: ’t Plein 
Handwerken Locatie: ’t Plein 

 

Woensdag 30 november 

10.00 uur  
14.30 uur 

Wandelen Verzamelen in het restaurant 
Verjaardagsmiddag met livemuziek 
door N.E.P.Locatie: ’t Plein 



 

Extra activiteiten in huis                   

Binnen Emma hebben we verschillende mogelijkheden 

en activiteiten waar u, ook buiten de geplande 

activiteiten om, gebruik van kan maken. Met deze 

pagina willen we deze nog even onder u aandacht 

brengen. 

- De Labyrint fiets, bij de hoofdingang staat de 

Labyrint fiets. Hiermee kunt u via het scherm op 

verschillende plekken fietsen in het binnen-en 

buitenland. Wilt u een keer hiermee fietsen? Loop 

dan naar het kantoor van Welzijn, dan kunnen zij 

u helpen met het opstarten van de fiets. 

- Elke dag bent u van harte welkom om in de 

ochtend en in de middag een kopje koffie of thee 

in het restaurant te drinken.  

- U kunt ook gebruik maken van het internetplein, 

waar u gebruik van de computers. Als u vragen 

heeft kunt u aankloppen bij Welzijn 

- In de zaal hebben wij ook een voetbalspel en een 

biljarttafel staan, hier kunt u gewoon vrij gebruik 

van maken. Heeft u hier belangstelling voor, maar 

zoekt u een medespeler? Laat het weten bij 

Welzijn. 

- Als u meer wilt bewegen, kunt u vrij gebruik 

maken van de apparaten in de fysioruimte. Dit 

graag wel in overleg met de fysiotherapeut. 



-  

Puzzelen maar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kleuren voor volwassenen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sudoku 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Welzijn Emma 
Raadsliedenstraat 120 
4142 BV Leerdam 
T 088-4080345 
www.presentvooru.nl 

welzijn.emma@presentvooru.nl 

http://www.presentvooru.nl/

