DAGACTIVITEITEN PLEXAT WAGENBERG
De dagopvang in zijn huidige vorm heeft nog niet het gewenste resultaat wat wij voor
ogen hadden. Slechts een handjevol dorpsgenoten maakt hier gebruik van. Samen met
de Stichting Dorpsraad Wagenberg, de beheergroep Plexat, KBO, SWO en de
Wijkverpleging, vonden wij het tijd om er een nieuwe impuls aan te geven. Vanaf
september bieden we elke eerste dinsdag van de maand een compleet dagprogramma
met een thema aan.
Samen met de beheergroep wordt er een ochtendprogramma, een lunch (tegen betaling) en
een middagprogramma georganiseerd.
We beginnen met deze opzet op dinsdag 1 september. Het thema van die dag is “De Historie
van Wagenberg”. In de ochtend maken we in een huifkar een tour door Wagenberg en
houden dan bij een aantal historisch plekjes halt. ’s Middag draaien we één van de films die in
het verleden van Wagenberg zijn gemaakt. Uiteraard is er tussendoor gelegenheid om te
lunchen. Voor deze keer – omdat we de inloop in Wagenberg een nieuwe impuls willen
geven – is de lunch voor de deelnemers aan dit dagprogramma geheel gratis. Het is wel de
bedoeling dat u zich voor de lunch vooraf op geeft bij een van onderstaande personen*.
Tevens is er een quiz aan de hand van historisch foto’s. Je kunt aan het hele programma
deelnemen, maar mag ook alleen de ochtend of middag deelnemen, zoals ieder zelf wil. We
beginnen ’s morgens om 10.00 uur, maar u bent vanaf 09.30 uur al van harte welkom en
drinken we eerst een kopje koffie of thee.
Door deze opzet hopen we dat we de belangstelling trekken en dat ook de overige dinsdagen
drukker bezocht zullen gaan worden.
Bent u moeilijk te been of is Plexat moeilijk bereikbaar voor u, laat het ons weten (door één
van onderstaande personen te bellen) en we halen u op.
Voor de rest van 2015 zien de programma’s er als volgt uit:
Dinsdag 6 oktober:
’s Morgens: Oud Hollandse Spelen
’s Middags: de film: Biesbosch onder vuur.
Dinsdag 3 november:
Zowel ’s morgens als ’s middags zijn er leerlingen van B.S. de Elsenhof aanwezig om
samen met u spelletjes van vroeger en nu te doen. Tevens zullen zij zorgen voor enig
vermaak in de vorm van play-back of een klein toneelstukje.
Dinsdag 1 december:
Bloemschikken (thema Kerst)
Handwerken.
Al deze overige dinsdagen kunt u tussen de middag gebruik maken van de lunch, maar daar
vragen we een vergoeding van € 5,00 voor en moet u zich hiervoor vooraf aanmelden.
* Voor aanmelden voor de lunch of om opgehaald te worden kunt u bellen naar: Piet de
Graaf: 06 – 14239319; Bertus Bogaers: 076 – 5931691; Kees van Gurp: 076 – 5933477.

