Vrijwilligers
gevraagd:
Voor zowel de dinsdag- als de donderdag zijn wij op zoek naar

ONTMOETINGSTAFEL
WIJKCENTRUM DE WIEKSLAG
door en voor wijkbewoners

enthousiaste vrijwilligers die:
•

Koffie en thee schenken

•

Boodschappen willen doen voor de lunch en die tevens
voorbereiden.

•

Een helpende hand bieden bij allerlei hand- en spandiensten
en activiteiten

Maar vooral veel aandacht voor de mensen hebben in de vorm van
een praatje, spelletje, etc.
We zoeken vrijwilligers voor de dinsdag en donderdag die tussen
9.30 en 15.00 uur willen helpen. Welke dag(en) u helpt en hoe vaak
is uiteraard in overleg!

Heeft u interesse?
Dan kunt u contact opnemen met: Hilde Huitink,
activiteitenbegeleidster van Saffier:
Tel: 070 – 205 25 80
E-mail: h.huitink@saffiergroep.nl

www.saffiergroep.nl

De Ontmoetingstafel in Wijkcentrum
De Wiekslag
voor en door wijkbewoners!

Programma
dinsdag en donderdag:

In Wijkcentrum De Wiekslag kunt u elke dinsdag en donderdag terecht voor een kopje koffie en/of thee, er worden spelletjes
gespeeld zoals scrabble en rummikub en gezamenlijke activiteiten
gedaan zoals o.a: zingen, creatieve activiteiten, geheugentraining,
muziek en bewegen. Kortom: voor elk wat wils!

09.30-10.30 uur koffie/thee drinken

Ook lunchen we elke dinsdag en donderdag samen. De lunch maken
we zelf klaar met de ingrediënten die we ’s ochtends halen. De lunch
bestaat uit vers gemaakte soep, een gevarieerde broodtafel en een
toetje. De kosten hiervoor zijn € 3,00.

12.15-13.30 uur Lunch

U kunt zo naar binnen lopen om kennis te maken en/of zich op te
geven voor 1 of 2 dagen. We zijn dinsdag en donderdag geopend
van 9.30 en 15.00 uur.
Haags Ontmoeten is bedoeld voor mensen die thuis wonen en
behoefte hebben aan een zinvolle dagbesteding en contacten.
U dient zelf voor vervoer te zorgen. Voor deelname is geen indicatie
nodig.

Wijkcentrum De Wiekslag
Molenbrink 68A, 2553 GM Den Haag
Meer informatie: Hilde Huitink 070-2052580
De Ontmoetingstafel is een gezamenlijk initiatief
van Saffier en Haags Ontmoeten

10.30-11.30 uur groepsactiviteit en/of activiteit naar keuze
11.30-12.15 uur

activiteit naar keuze

13.30-14.30 uur Activiteit naar keuze
14.30-15.00 uur Afsluiting van de dag

Komt u ook gezellig?

