
               

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

Welkom in Emma 
 Ontmoeting & gezelligheid in Emma! 

 

 



                                     Voorwoord  
 
In dit boekje vindt u alle activiteiten van de maand april 
Een maand waarin Nederland en het koninklijk huis centraal 
staan. 
April is ook de maand waarin het voorjaar steeds meer zijn 
intrede doet. 
Met u hopen we dus op veel mooi lente weer deze maand. 
In dit boekje stelt onze muziektherapeut zich aan u voor. 
En we hebben goed nieuws, de medewerkers van Syndion 
hebben ons laten weten dat zij op 12 april herstarten met de 
dagbesteding in het Emma. 
Dit houdt in dat ze met veel plezier hun werkzaamheden in 
Emma weer op zullen gaan pakken. 
We zullen op 12 april om 10.30 uur in de ochtend in het 
restaurant een moment voor deelnemers en medewerkers 
van de Syndion medewerkersgroep organiseren om ze 
welkom te heten maar ook ter kennismaking aan de nieuwe 
bewoners en medewerkers van Present Emma. 
Bijgesloten in dit boekje vind u een brief met een uitleg van 
de werkzaamheden die het werkproject van Syndion ons 
weer gaat aanbieden. 
 
 
Voor meer informatie over de inhoud van dit boekje kunt u 
terecht bij uw e.v.v.er of team Welzijn. 
 
 
 
 
 
 



Donderdag 1 april 

10.30 uur  
14.15 uur 

Seniorengym  Locatie: ’t Plein 
Kleuren voor volwassenen Locatie: ’t Plein 

Vrijdag  2 april 

10.30 uur  
14.15 uur 

Koersbal Locatie: ‘t Plein  
Paas Bingo kosten €1,- Locatie: ’t Plein 

Zaterdag  3 april 

17.00 uur Broodmaaltijd 
Kosten: intern € 2,10  Locatie: Restaurant 

Maandag  5 april  *****  Paasmaandag ******* 

14.30 uur Paas high tea  
Locatie: Restaurant, kosten €2.50 
Aanmelden : 
Bij de gastvrouwen in het restaurant  

Dinsdag  6 april 

10.30 uur 
14.15 uur 

Seniorengym Locatie: ‘t Plein 
Welkomsdecoratie voor Syndion maken  
Locatie: ’t Plein 

woensdag  7 april 

10.15 uur 
10.45 uur 
 

14.15 uur  

Wandelen kort ( 15 min) 
Wandelen lang ( 30 min) 
Verzamelen: ’t plein ,Locatie: “t Plein 

Geheugentraining  
Locatie: “t Plein 

Donderdag   8 april  

Ochtend  
14.15 uur  

2e vaccinatie ronde Locatie: ’t Plein 

Welkomsdecoratie voor Syndion maken  
Locatie: ’t Plein 

Vrijdag   9 april 

10.00 uur 
14.30 uur 

Koersbal  Locatie het plein  
Sjoelen  Locatie :het plein  

Zaterdag 10 april 

17.00 uur Broodmaaltijd  
Kosten: intern € 2,10                 



Maandag 12 april   

10.00 uur  
 

10.30 uur 
 
 

14.15 uur  

Samen Geloven  
locatie: dagverzorging  
Welkom bijeenkomst  
deelnemers Syndion werkproject  
Locatie: ’t Plein 

Bloemschikken Kosten €2.50 
Locatie :het plein  

Dinsdag 13 april 

10.30 uur 
14.15 uur 

Seniorengym Locatie: ‘t Plein 

Spelmiddag  
Locatie: ’t Plein 

Woensdag  14 april 

10.00 uur 
10:45 uur 
 

14.30 uur 

Wandelen  kort ( 15 min) 
Wandelen  lang ( 30 min) 
Verzamelen: ’t Plein 

Lingo  
Locatie: ‘t Plein 

Donderdag  15 april 

10.30 uur 
  
14.15 uur 
 

17.00 uur 

Seniorengym 

Locatie: ’t Plein  
Kleuren voor volwassenen  
Locatie: ’t Plein 

Friet maaltijd  
Locatie: Restaurant, kosten  €3.00, 
voor 14 april: 
Aanmelden bij de gastvrouw in het restaurant 

Vrijdag  16 april 

10.30 uur   
 

14.15 uur 

Koersbal 
Locatie: ’t Plein 
Bingo kosten vanaf €1,00  locatie  ’t Plein 

Zaterdag  17 april 

17.00 uur Broodmaaltijd 
Kosten: intern € 2,10 , Locatie: Restaurant                                                  



Maandag  19 april   

10.30 uur 
 

14.15 uur 

Geheugentraining  
  Locatie: Het plein  

Beauty middag 
Locatie: ’t Plein 

Dinsdag  20 april                                      

10.30  uur  
14.15 uur  

Seniorengym Locatie: ‘t Plein 

Spelmiddag Locatie: ’t Plein 

Woensdag  21 april 

10.00 uur 
 

10.45 uur 
 

14.30 uur 

Wandelen kort ( 15 min) 
Verzamelen: ‘t Plein 

Wandelen lang ( 30 min) 
Verzamelen: ’t plein 

Film middag  
Locatie: “t Plein 

Donderdag  22 april 

10.30 uur  
 

14.15 uur 

Seniorengym 
 Locatie: ’t Plein 

kleuren voor volwassenen & 
                 oranje versieringen aanbrengen  
Locatie: “t Plein                                                                                                    

Vrijdag         23 april                                  

10.30 uur  
14.15 uur 

Koersbal Locatie: ’t Plein 

Oranje muziek middag  
Locatie: ’t Plein                                                                                                                     

Zaterdag  24 april 

17:00 uur  Broodmaaltijd  
Kosten: intern € 2,10   
Locatie: Restaurant 

 

 

 



Maandag  26 april  

10.30 uur 
 

14.15 uur 
 

15.30 uur  

Geheugentraining  
  Locatie: Het plein  

Rollator versieren 
 Locatie: ’t Plein 

Gesprek rond de bijbel  
Locatie: dagverzorging 

Dinsdag 27 april                    koningsdag                 

 14.30 uur  Koningsdag activiteit  
Met optreden van Musica 
Locatie: ’t Plein 

Woensdag  28 april 

10.00 uur 
 

10.45 uur 
 

14.30 uur 

Wandelen kort ( 15 min) 
Verzamelen: ‘t Plein 

Wandelen lang ( 30 min) 
Verzamelen: ’t plein 

Verjaardagsmiddag  
Locatie: “t Plein 

Donderdag  29 april 

10.30 uur  
 

14.15 uur 

Seniorengym 
 Locatie: ‘t Plein 

Oranje Quiz Middag                                                                                             

Vrijdag         30 april                                 

10.30 uur  
14.15 uur 

Koersbal Locatie: ’t Plein 

Bingo kosten vanaf €1,00  locatie  ’t Plein                                                                                                                
 

 

        

 



Muziektherapie bij Emma en Meesplein 

 
Mijn naam is Alice Gort-Switynk en ik ben musicus 
(blokfluit & klassiek zang) en ook muziektherapeut. 
Samen met mijn man woon ik sinds kort in Leerdam.  
En per 8 februari ben ik muziektherapeut bij Present.  
Op de locaties Meesplein en Emma zal je me wekelijks kunnen vinden. 
 
Hieronder een kleine uitleg over het nut van muziek en therapie: 
 
In de muziektherapie is muziek het middel bij behandeling, begeleiding en 
ondersteuning. Muziek activeert de hersenen, stimuleert spreken, vermindert 
pijn en angst, zet aan tot bewegen en beïnvloed de stemming. Muzikale 
vaardigheden zijn bij de muziektherapie niet nodig, iedereen kan meedoen. 
 
In de muziektherapie werken we samen aan persoonlijke therapie doelen: 
zoals het reduceren van onrust en stress, verlies verwerken, bevordering van 
het contact, versterken van de autonomie en het vergroten van het 
zelfvertrouwen. De aanvraag voor muziektherapie gaat altijd via arts, 
psycholoog, Evv-er, coördinator welzijn of -zorg. 
 
Een aantal zorgmedewerkers op Meesplein hebben al een muziektherapie 
presentatie meegemaakt. Hierbij enkele reacties: “Volgens mij is het nog 
nooit gebeurd, dat iemand speciaal voor mij een lied zong...". “Wat mooi, het 
voelt zo persoonlijk...”. “Alle tonen klinken goed bij elkaar...". "Wauw, ik wist 
niet dat ik dit kon...". 
 
Vergelijkbare reacties geven ook cliënten en zorgmedewerkers op de afdeling 
terug. Dat belooft veel mooie en waardevolle contactmomenten in de 
toekomst. Tot snel! 
 
Alice Gort-Switynk (Emma, Meesplein) 
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Welzijn Emma 
Raadsliedenstraat 120 
4142 BV Leerdam 
T 088-4080345   M: welzijn.emma@presentvooru.nl 
www.presentvooru.nl 

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

http://www.presentvooru.nl/

