
Activiteiten en werkzaamheden Zelfregiecentrum Raalte 
April 2019 

Zelfregiecentrum Raalte is op elke maandag en woensdag open, van 09:00 uur tot en met 16:00 uur, aan de Kerkstraat 13 in Raalte.  
Tijdens deze twee dagen kun je meedoen met verschillende activiteiten en werkzaamheden:   
Keuken: Elke ochtend wordt er een verse lunch bereidt. Je kunt meehelpen met: boodschappen doen, broodjes/soep maken, afwassen, koffie/thee schenken ed.  
Huiskamer: In de huiskamer is de hele dag vrije inloop met koffie/thee, tijdschriften, spelletjes en gratis Wifi. Het eerste kopje koffie/thee is altijd gratis.   
  
In samenwerking met de mensen die het centrum bezoeken is er een schema samengesteld, wil je opgeven voor een activiteit? Dat kan via onderstaande contactgegevens:  

Datum   10.30 - 12:00 u   14.00 - 15.30 u  
Maandag 1 april 
  

Darttoernooi  Breien en beppen-  
Jolanda  

Woensdag 3 april 
  

Spelletjes- 
Margreet  

Sjoelen met een klein prijsje- 
Sylvia   

Maandag 8 april 
  

Zeepjes maken-  
Ans  

Plaatjes draaien- 
Hans  

Woensdag 10 april  
  

Theater-  
Dinant (11:00 uur) 

Monchoutaart maken  

Maandag 15 april  Paaseieren versieren- 
Marianne 

Breien en beppen -Jolanda 
Muziek in Raalte (15:00u-16:00u)-Pieter 

Yoga - Rianne  

Woensdag 17 april 
  

Paas high-tea  
Geen kosten; betaald met de gewonnen prijs ‘Goudhaentje’. Wel opgeven!   

Maandag 22 april     Gesloten: 2de paasdag 

Woensdag 24 april  
  

Bloempotten versieren met servetten-  
Annie 

Spel ‘Een Steekjes Los?’- 
Marja  

Maandag 29 april  Foto op hout drukken (5 muntjes, week van te voren opgeven!)- 
Ron 

Breien en beppen - 
Jolanda 

Daarnaast zijn er ook vaste, wekelijkse activiteiten waarbij iedereen kan aansluiten:  
Elke maandag en woensdag van 13.15-15.30u: 3D kaarten maken met Sylvia en Marja. Ook kun je op deze dagen op verzoek een heerlijke voetmassage krijgen.  
Elke maandag is er om 13:30 uur mediteren met een CD in de kelder met Chris. 
Binnen Zelfregiecentrum Raalte is iedereen welkom! Heb je meer ideeën of wensen betreft activiteiten en bijeenkomsten, wil je helpen bij het opzetten en ontwikkelen van  
dit centrum of wil je gewoon iets voor een anderen doen, neem dan contact met ons op of kom even langs om kennis te maken.  Fieke en Lisanne(coördinatoren 
Zelfregiecentrum Raalte) verwelkomen je graag!  
De cursus ‘Herstellen doe je zelf’ is in samenwerking met Dimence bij het Zelfregiecentrum begonnen. De groep is vol. Heb je interesse in deze cursus? Geef het dan door. 
Meer weten? Info@vriendendienstendeventer.nl / 06-44397861/ www.vriendendienstendeventer.nl. 
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