SVRZ activiteiten Week van Zorg en Welzijn 2019
Locatie
SVRZ Veere
Simnia, Domburg

Simnia, Domburg
Brouwerij,
Koudekerke

Waterwel
Aagtekerke

Activiteit

Datum

Tijd

Wethouder van Halderen,
Rotary Walcheren en vrijwilligers
gaan samen met de cliënten van
SIMNIA kruidenbakken vullen op
de groepswoningen en
woongroepen.
Er worden daarnaar als activiteit
wafels gebakken en deze worden
samen met de cliënten gegeten
Daarna lunch in het restaurant
met alle deelnemers
NL Doet, terrassen en balkons
schoonmaken
Scoutinggroep de Valkeniers gaan
met leden en 2 begeleiders van
de scouting naar de Brouwerij.
Er worden samen met de cliënten
kruidenbakken gevuld.
De scoutingleden doen een spel
en/of knutselopdracht bedacht
door de scouting met de cliënten
Rotary Walcheren 4 personen
gaan samen met de cliënten van
Waterwel kruidenbakken vullen
op de woningen. Wandelen met
de cliënten.
Daarna lunch in het restaurant
van SIMNIA met alle deelnemers.

Zaterdag 16 maart

Van 09.30 uur
tot 12.00 uur

Zaterdag 16 maart

09.30
12.00
09.30
12.00

Zaterdag 16 maart

Extra informatie

uur tot
uur
uur tot
uur

09.30 uur tot
12.00 uur

Locatie
SVRZ Ter Schorre
Ter Schorre,
Bachlaan
Terneuzen

SVRZ De Vurssche
De Vurssche, Axel

Activiteit

Datum

Medewerkers gaan flyers en
gadgets uitdelen in de buurt en
informatie geven over Ter
Schorre en SVRZ.

Maandag 11 maart

Pannenkoekendag

Dinsdag 12 maart

Frietavond

Woensdag13 maart

Medewerkers gaan flyers en
gadgets uitdelen in de buurt en
informatie geven over Ter
Schorre en SVRZ.

Donderdag 14 maart

Gezellige avond in het restaurant
met aandacht voor vrijwilligers
door een act met twee
prinsessen.
Muzikale middag in het
restaruant met het koor
‘Windkracht 10’

Vrijdag 15 maart, avond

Workshop welzijn

Dinsdag 12 maart

Tijd

Extra informatie

Dit jaar komen bezoekers niet
alleen naar binnen maar gaat
Ter Schorre ook naar buiten.
Onder andere naar het
nabijgelegen winkelcentrum
Gratis pannenkoeken voor de
bewoners.
Deze avond in het restaurant
is al volgeboekt met 40
deelnemers.
Dit jaar komen bezoekers niet
alleen naar binnen maar gaat
Ter Schorre ook naar buiten.
Onder andere naar het
nabijgelegen winkelcentrum

Zaterdag 16 maart

Iedereen is van harte welkom.

9.30-12.00 uur

Deze workshop is voor
scholieren, leerlingen en
medewerkers en gaat over:

-

Wat is Welzijn?
Ervaar de beperking en
kom erachter wat welzijn
voor de cliënt betekent
Ervaar hoe het is om een
boterham te smeren met
een halfzijdige verlamming

Locatie

Activiteit

Datum

Tijd

Extra informatie
Inschrijven kan via:
receptiedv@svrz.nl of bel
naar: 088-8873600

Workshop welzijn
Foto expositie

Donderdag 14 maart
Vanaf 9 maart en
doorlopend in de week van
zorg en welzijn

9.30-12.00 uur
Dagelijks

Idem aan 12 maart

Presentatie vallen en opstaan
door beweegbegeleider Ruud van
Driessche
Rollatorkeuring door Vegro
Mylène demonstratie
Optreden Zeeuws seniorenorkest
Lentemarkt in Zoutvliet

Maandag 11 maart

14.30 uur

Restaurant

Dinsdag 12 maart
Woensdag 13 maart
Donderdag 14 maart
Zaterdag 16 maart

14.30 uur
14.30 uur
14.30 uur
13.00-17.00
uur

Restaurant
Restaurant
Restaurant
Restaurant

Zitdansen
Gezellig middag voor senioren

Maandag 11 maart
Dinsdag 12 maart

14.00 uur
14.00 uur

Gymnastiek
Bingomiddag
- Presentatie door Beter Horen,
gratis opmeten van gehoor.
- Vegro gratis rollator keuring
- Fotografie Ilja Verstraeten
Bloemschikken

Dinsdag 12 maart
Woensdag 13 maart
Donderdag 14 maart

14.00 uur
14.00 uur
14.00 uur

Restaurant
Deze middag wordt
georganiseerd door de
medewerkers ZorgThuis De
Redoute & ‘t Verlaet
Restaurant
Restaurant
Restaurant

Vrijdag 15 maart

14.00 uur

SVRZ De Blide
De Blide,
Terneuzen

SVRZ De Redoute
De Redoute, Sas
van Gent

Restaurant - Vooraf
aanmelden bij Ingrid de Letter
i.de.letter@svrz.nl

Locatie

Activiteit

Datum

Tijd

Extra informatie

SVRZ ’t Verlaet
’t Verlaet,
Westdorpe

Kaarten en rummikub

Maandag 11 maart

Restaurant

Gratis pannenkoeken

Dinsdag 12 maart

Bewegen op muziek

Donderdag 14 maart

Handwerkvereniging en
rummikub
Bloemschikken

Donderdag 14 maart

Voetrefelexiologe Carine
Binnenmarsch geeft informatie
over voetreflexologie. Dit doet ze
tijdens een gratis behandeling
van cliënten

Vrijdag 15 maart

14.00-16.00
uur
14.00- 16.00
uur
10.15-11.00
uur
14.00-16.00
uur
10.15-11.00
uur
14.00 uur

Optreden Zeeuwse Sien en
lekkernijen voor weinig.
Informatiestand over wonen en
werken bij SVRZ Borsele.

Vrijdag 15 maart

13.30–16.30
uur
13.30-19.30
uur

Grand-café

SVRZ Borsele
De Kraayert,
Lewedorp

SVRZ Ter Valcke
Deze locatie organiseert niets
specifieks in de week van zorg en
welzijn. Uiteraard bent u alle
dagen van het jaar welkom voor
een rondleiding in een van de
locaties
SVRZ ’t Gasthuis
Deze locatie organiseert niets
specifieks in de week van zorg en
welzijn. Uiteraard bent u alle
dagen van het jaar welkom voor
een rondleiding in een van de

Vrijdag 15 maart

Vrijdag 15 maart

Restaurant
Restaurant
Restaurant
Restaurant
vooraf aanmelden bij Tilly
Deurwaarder,
t.deurwaarder@svrz.nl

Grand-café

Locatie

Activiteit
locaties.

SVRZ Tholen
Deze locatie organiseert niets
specifieks in de week van zorg en
welzijn voor mensen uit de
omgeving. Uiteraard bent u alle
dagen van het jaar welkom voor
een rondleiding in een van de
locaties.

Datum

Tijd

Extra informatie

