januari 2019
Vanaf dinsdag 8 januari: De Buurtsportcoach Zundert en Avoord hebben de handen ineen
geslagen om een gezellige en zinvolle beweegactiviteit weg te zetten voor de oudere inwoners
van Zundert: BeweegSlim. Buurtsportcoach Jorn Magielse verzorgt deze les. Iedere
dinsdagochtend kunt u terecht in de lounge van ’t warm hart in De Willaert. Om 10.15 uur
begint de beweegactiviteit. Bewegen staat centraal maar het ontmoeten met elkaar is ook
belangrijk. De eerste 8 lessen is het thema valpreventie en worden hier tips en handvaten voor
gegeven. Natuurlijk is er ook tijd voor een bakje koffie. De kosten zijn € 1,50 per keer. U hoeft
niet aan te melden en kunt vanaf 10 uur inlopen. Meer informatie vindt u op de folder die huis
aan huis verspreid is.
Dinsdag 8, 15, 22 en 29 januari: Bingo in ’t warm hart aanvang 19.00 uur.
U kunt ter plaatse een kaartje kopen á € 6,00. Een 2e kaart kost € 3,00 p.p. U bent van harte
welkom.
Donderdag 10 januari: Alzheimercafé Zundert met het thema: Wat is dementie? Er worden
filmpjes vertoond die visualiseren wat dementie met de hersenen doet. Inloop vanaf 19.00 uur
aanvang programma 19.30 uur. Iedereen die interesse heeft is van harte welkom.
Maandag 14 januari: Filmavond in De Willaert. Op verzoek een film uit de oude doos van het
Wernhouts Amateur Toneel. De film begint om 19.00 uur en een kaartje kost € 4,00 inclusief
een consumptie en popcorn. Een gezellig avondje uit !!
Donderdag 17 januari: Eetpunt in ’t warm hart aanvang 18.30 uur ( U bent welkom vanaf 18.00
uur ) Het diner is exclusief consumpties, inclusief een bakje koffie € 13,95 p.p. Aanmelden kan
tot 10 januari in ’t warm hart. Een moment om gezellig met z’n allen te eten.

Donderdag 31 januari: Wijkbingo in ’t warm hart van Zundert van 19.00-21.30 uur.
Deze bingo wordt georganiseerd voor de senioren uit de wijk en voor bewoners van De
Willaert, mits u zelfstandig mee kunt spelen. Er worden 9 rondes gespeeld en er zijn mooie
prijzen te winnen.
Een bingokaart kost € 10,00 per persoon en de 2e kaart kost € 5,00 p.p. Voor € 19,95 kunt u
van tevoren lekker eten in ’t warm hart en kunt u aansluitend meedoen met de bingo. U kunt
zich hiervoor aanmelden bij ’t warm hart van Zundert. 076-5998340
Voor de liefhebbers start er vanaf januari op Rijserf ook een wijkbingo. De datum is vrijdag
18 januari om 19.15 uur. Bij deze bingo is iedereen van harte welkom. U hoeft niet van te
voren aan te melden.
In de tweede week van januari zal er weer een nieuwe expositie te zien zijn in de gang van
’t warm hart naar de woongroepen. Laat uzelf verrassen en loop er even langs. Deze keer
hangen er mooie foto’s met een Brabants tintje.
De medewerkers van ’t warm hart wensen u een hele fijne jaarwisseling en een heel mooi
2019 toe. Veel plezier met de aangeboden activiteiten.

