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Voorwoord 
 
In dit boekje vindt u alle activiteiten van de maand 
December.  
U bent van harte welkom om hier aan deel  
te nemen. Bij activiteiten met een * is opgeven 
noodzakelijk. Dit kan d.m.v. het deelnameformulier.  
 
Deze maand staat in het teken van de feestdagen. 
Het zal dit jaar wat anders verlopen dan andere jaren, 
maar we hopen er met elkaar wat moois van te maken. 
 
De kerstdinérs zijn dit keer alleen voor bewoners.  
U heeft zich al opgegeven hiervoor, binnenkort krijgt u 
een brief waarop u kunt zien wel tijdstip u verwacht 
word. 
Ook zal er af en toe een activiteit via de zender te 
luisteren zijn, omdat dan de zaal in gebruik is.  
 
Tijdens de activiteiten zullen we nog steeds de 1,5 
meter afstand aan moeten houden en worden er 
mondkapjes gedragen. 
 
De avondsluiting en de weeksluiting zullen nog niet van 

start gaan. Deze kunt u beluisteren via de zender 

kanaal 3. 

Wij ontmoeten u graag bij één of meerdere activiteiten!  
 
Met vriendelijke groet, 
Team Welzijn Graafzicht 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dinsdag 1 december                    

10.30 uur 
 

14.30 uur   
 

14.30 uur 
  

Bewegen op de gang 
Begane grond  

Sinterklaasquiz 
De Graaf 

Biljarten  
’t Trefpunt  

Woensdag 2 december     

10.30 uur  
 

14.30 uur 

 

Sjoelen + spellenbak 
De Graaf  

Voorlezen  
De Graaf 

Donderdag 3 december    

10.30 uur 
 

14.00 uur  
 

Geheugenfitness  
De Graaf   
Sinterklaasmiddag  
De Graaf 

Vrijdag 4 december    

10.30 uur 
 

14.30 uur 

Bewegen in spelvorm  
De Graaf  

Spel en borreluurtje  
De Graaf  



 
 
 
 
 
 

Maandag 7 december    

10.30 uur 
 

11.00 uur 
 

14.30 uur 

Bewegen op de gang 
2de verdieping 

Bewegen op de gang 
1ste verdieping 

Kerstkaarten maken*  
De Graaf / bewoners € 1,50      € 2,50 

Dinsdag 8 december                   

 Kerstversiering door het hele huis 
De Graaf 
 

Woensdag 9 december    

10.30 uur  
 

14.30 uur 

 

Sjoelen + spellenbak 
De Graaf 
Ouderenmiddag  
De Graaf 

Donderdag 10 december     

10.30 uur 
 

14.30 uur  
 

Geheugenfitness  
De Graaf 

Winteractiviteit i.s.m. beweegcoach 
De Graaf  

Vrijdag 11 december    

10.30 uur 
 

14.30 uur  
 

19.15 uur  
 

Bewegen in spelvorm 
De Graaf  

Spel en borreluurtje 
De Graaf  

Adventsviering  
De Graaf/ via zender 1 – kerktelefoonkastje  



 
 
 
 
 
 

Maandag 14 december   

10.30 uur  
 

11.00 uur 
 

14.00 uur/ 
15.00 uur 

Bewegen op de gang 
2de verdieping 

Bewegen op de gang 
1ste verdieping 

Bijbelstudie  
De Bron  

Dinsdag 15 december   

10.30 uur 
 

14.30 uur 

 

14.30 uur 
 

Bewegen op de gang 
Begane grond  

Bloemschikken kerststuk* 
De Graaf / bewoners € 5,00       € 7,50 

Biljarten 
’t Trefpunt 

Woensdag 16 december     

10.30 uur 
 

14.30 uur 
 

Sjoelen + spellenbak 
De Graaf  

Geen activiteit i.v.m. kerstdiner KSW  
 

Donderdag 17 december     

14.30 uur 
 

Cd luisteren  
Via zender 1 – kerktelefoonkastje  

Vrijdag 18 december     

10.30 uur 
 

14.30 uur  

Bewegen in spelvorm  
De Graaf 

Spel en borreluurtje  
De Graaf  



 
 
 
 
 
 
 
 

Maandag 21 december    

10.30 uur  
 

11.00 uur 
 

18.00 uur 
 

Bewegen op de gang 
2de verdieping 

Bewegen op de gang 
1ste verdieping 

Kerstdinér Amandelhof  
De Graaf  

Dinsdag 22 december                   

12.00 uur 
 

17.00 uur   
 

Kerstdinér  
De Graaf  

Kerstdinér 
De Graaf 

Woensdag 23 december    

10.30 uur  
 

14.30 uur  

Sjoelen + Spellenbak 
De Graaf  

Voorlezen – Kerstverhaal  
De Graaf 

Donderdag 24 december     

10.30 uur 
 
 

14.30 uur  
 

Koffie drinken in de zaal + 
bekendmaking namen vogels 
De Graaf  

Kerst met de zandtovenaar op het 
scherm 
De Graaf  

Vrijdag 25 december                            1ste Kerstdag  

Zaterdag 26 december                          2de Kerstdag 



 
 
 
Wijzigingen onder voorbehoud! Actuele informatie vindt u op het 
weekprogramma in de lift en op de gebruikelijke plaatsen. 

 
 

= Gasten 
 
 
 

 

Maandag 28 december                    

10.30 uur 
 

14.30 uur   
 

14.00 uur 
  

Bewegen op de gang 
2de verdieping 

Bewegen op de gang 
1ste verdieping 

Geen Bijbelstudie 
  

Dinsdag 29 december     

10.30 uur  
 

14.30 uur 

 

Bewegen op de gang 
Begane grond  

Culinair - Appelmoes maken  
Huiskamer Souburgh  

Woensdag 30 december    

10.30 uur 
 

12.00 uur 
 

14.30 uur  
 

Sjoelen + Spellenbak 
De Graaf  

Patatmaaltijd* 
De Graaf / bewoners gratis      € 8,00 

Voorlezen  
De Graaf 

Donderdag 31 december                   Oudjaarsdag  

14.30 uur Oudjaarsmiddag met oliebollen 
De Graaf  

 
Voor meer informatie of aanmelden kunt u contact 

opnemen met Team Welzijn in Graafzicht,  
telefoon 088 - 40 80 235 of  

per e-mail welzijn.gz@presentvooru.nl.  
 
 
 

mailto:welzijn.gz@presentvooru.nl


Looproutes door Bleskensgraaf  
 
Bleskensgraaf is 3 mooie toegangelijke 
wandelroutes rijker.  
Een mooi intiatief van Present, ASVZ, 
Gezondheidscentrum Symbiose, Philadelphia, 
GIGA-Molenlanden en Gemeente Molenlanden. 
Donderdag 29 oktober zijn ze officieel in gebruik 
genomen.  
 
Er is een blauwe, rode en groene route. 
De blauwe route is ongeveer 45 minuten. 
De rode route is ongeveer 60 minuten. 
De groene route is ongeveer 90 minuten.  
 
De routekaarten kunt u ophalen bij team Welzijn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



U heeft hem vast al  
horen fluiten. 
We hebben er  
een nieuwe vogel bij.  
Nu hebben de vogels  
nog geen naam. 
 
 
 
 
Wie bedenkt er een mooie naam voor ze? 
Lever het antwoordstrookje in voor vrijdag 
18 december bij Team Welzijn.  
Op donderdag 24 december tijdens het 
koffie drinken in de zaal,  
maken we de namen bekend. 
 
Voor degene die de leukste, mooiste 
namen bedenkt is er een leuk prijsje. 
 
---------------------------------------------------------- 
Inleveren voor vrijdag 18 december 
Naam:……………………………………………………. 
App:……………………………………………………… 
Namen vogels:…………………………...................... 
…………………………………………………………… 



Team Welzijn Graafzicht 
 
Is een team met 4 enthousiaste dames, die met 
elkaar steeds weer leuke, mooie activiteiten 
proberen te bedenken. 
 
Mocht u ergens mee zitten op het gebied van 
welzijn, vragen hebben of een leuk idee? 
Ons kantoor zit tegen over het (inpandige) 
winkeltje van de Spar, naast de Bibliotheek.  
Wij, (Annemarie, Marieke, Marjan en Esther) 
staan u graag te woord 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Graafzicht 
Burg. Dekkingstraat 1 
2971 AC Bleskensgraaf 
 
T 088-4080235 
www.presentvooru.nl 


