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Activiteitenprogramma
Seizoen 2018 - 2019

Alle activiteiten bij u in de buurt!
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Voor u ligt de eerste activitei-
tenfolder van Saam Welzijn. 
Saam Welzijn is ontstaan uit 
de fusie tussen de drie voor-
malige welzijnspartners in de 
gemeente Dalfsen: SWO Leme-
lerveld, Landstede Welzijn en 
SMON Welzijn.  

Voor wie?
Saam Welzijn werkt voor en 
met mensen van alle leeftijden, 
van initiatiefrijk tot kwetsbaar 
en van betrokken tot zorg mij-
dend. Aan ons de taak al deze 
mensen te betrekken bij de 
samenleving op een manier  
die bij hen past.

Saam Welzijn waarborgt de 
kwaliteit en continuïteit van de 
dienstverlening. Door te stre-
ven naar dienstverlening voor 
alle inwoners van alle leeftijden 

worden niet alleen domeinen 
verbonden maar ook doel-
groepen. Met het ontstaan van 
Saam Welzijn worden de lokale 
deskundigheid en de diverse 
specialismen verbonden tot 
een (nog) sterk(er) welzijnsaan-
bod in de gemeente Dalfsen.

Deze activiteitenbrochure bevat 
de activiteiten en voorzieningen 
die vanuit de locaties in Dalfsen 
en Nieuwleusen worden uit-
gevoerd voor en door de doel-
groep die voorheen betrokken 
was bij Land stede Welzijn.

Meer informatie
Voor meer informatie of  
aanmelden kunt u bellen met  
0529 - 793 012 of mailen naar 
info@saamwelzijn.nl.
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Bereikbaarheid

Dalfsen
Trefkoele+,  
Ruigedoornstraat 108,  
7721 BR Dalfsen, 
tel.: 0529 - 793 012 
e-mail: info@saamwelzijn.nl 
Spreekuur:  
maandag en donderdag  
9.00 - 11.00 uur

Nieuwleusen
De Olmen,  
Oosterveen 21,  
7711  BN  Nieuwleusen,  
tel.: (0529) 48 18 72,  
e-mail: info@saamwelzijn.nl.
Spreekuur: 
donderdag 10.00 - 11.00 uur



Activiteiten seizoen 2018-20194  |

Activiteiten vanuit  
Woonzorgcentrum  
Rosengaerde
Enkele activiteiten van Saam 
Welzijn vinden plaats in Woon-
zorgcentrum Rosengaerde: 
de mondharmonicagroep de 
Monda’s, de koersbalgroep, 
ouderengymnastiek en 1x in 
de maand een bingomiddag. 
Zie voor exacte dag en tijd het 
activiteitenoverzicht van de 
kern Dalfsen.

ANWB Automaatje
Een vervoersservice waarbij 
vrijwilligers antwoord geven op 
de vervoersvraag van plaats-
genoten. Vrijwilligers gebrui-
ken hierbij hun eigen auto.
Het vervoer beperkt zich niet 
alleen tot een bezoek aan het 
ziekenhuis, dokter of fysiothe-
rapeut maar Automaatje kan 

ook benaderd worden voor  
het afleggen van een bezoekje, 
de kapper of gezellig winkelen.
Voor meer informatie en  
aanmelden; telefoonnummer 
06-28338624 of mail:  
automaatje@saamwelzijn.nl 

Bezoek bij rouw voor 55+
Deze bezoekdienst is bedoeld 
voor mensen van 55 jaar en 
ouder, waarvan de partner zes 
maanden of langer geleden is 
overleden. 
Betrokkenen kunnen deelnemen 
aan deze bezoekdienst. Indien u 
belangstelling heeft wordt er een 
passende vrijwillig(st)er gezocht. 
Deze vrijwillig(st)er brengt gedu-
rende een jaar, gemiddeld één 
keer per maand, een bezoek. Op 
deze manier kan de vrijwilliger, 
die zelf ook weduwe/weduwnaar 
is,  u ondersteuning bieden.
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Bezoek aan  
nieuwe inwoners
Saam Welzijn heet nieuwe 
inwoners van 65+, in eerste 
instantie, schriftelijk welkom. 
Desgewenst kan een vrijwilliger 
op bezoek komen met een fol-
derpakket, informatie, voorlich-
ting over het werk, de activitei-
ten en voorzieningen van Saam 
Welzijn en de mogelijkheden 
van het vrijwilligerswerk.

Brunch in de Trefkoele+
NIEUW!

Elke eerste zondag van de 
maand vindt er in de Trefkoele+ 
een gezellige brunch plaats 
van 11.00 uur tot 14.00 uur. 
De eerste keer is op zondag 2 
september. De ene keer met 
live muziek, een andere keer 
met een spel of een leuke ac-
tiviteit. Deze brunch is voor ie-
dereen, oud en jong. Het is een 
mooie gelegenheid om nieuwe 
contacten te leggen en eens 
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andere mensen te ontmoeten. 
Vooraf aanmelden is wel nood-
zakelijk. Dit kan tot en met de 
maandag voorafgaande aan de 
brunch bij Saam Welzijn (email 
en tel.nr. op de achterzijde van 
deze folder). Informatie wordt 
verstrekt via de lokale bladen 
en door middel van Facebook.

Computercursussen/ 
Computerclub 

NIEUW!

In onderling overleg met  
de computerdocenten, het 
bestuur van de computerclub  
van Saam Welzijn en de  
bibliotheek zullen met ingang 
van het nieuwe seizoen alle  
cursussen, inloopbijeenkom-
sten, workshops en voorlich-
tingsbijeenkomsten onder de 
verantwoording van de biblio-
theken uitgevoerd. 
Saam Welzijn kan en zal be-
langstellenden de weg wijzen 
naar de bibliotheek die de 
cursussen zal indelen.    

Huisbezoeken voor 65+
Dit huisbezoek is bedoeld voor 
ouderen die wat extra onder-
steuning kunnen gebruiken. 
Gedurende een jaar kan er een 
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vrijwilliger ingezet worden, 
die helpt om het leven wat 
aangenamer te maken. Dit kan 
bijvoorbeeld door samen iets te 
ondernemen.

Huiskamerprojecten
Kleinschalige ontmoetings-
activiteit voor mensen, die 
geen aansluiting vinden bij de 
reguliere activiteit en die (nog) 
niet in aanmerking komen voor 
geïndiceerde dagbesteding.
In Nieuwleusen is de huiskamer 

open op maandagochtend van 
10.00-12.00 uur in ‘de Olmen’.
In Hoonhorst op maandagoch-
tend van 10.00 - 12.00 uur bij 
zaal Kappers. Na aanmelding 
voor deelname volgt een in-
takegesprek waarbij ook de 
voorkeur voor activiteiten aan-
gegeven worden. Aan de hand 
daarvan wordt de invulling van 
de ochtend bepaald.
In de kern Dalfsen is, bij aan-
vang van het seizoen, een huis-
kamerproject in voorbereiding.
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Hulp bij Belastingaangifte
In samenwerking met ge-
schoolde vrijwilligers vanuit de 
ouderenbonden en vakbonden 
kunnen mensen met een klein 
inkomen, AOW en een klein 
pensioen, in maart 2019 hulp 
ontvangen bij het invullen van 
hun belastingaangifte.
Men dient wel in het bezit te 
zijn van een Machtigings- of 
DigiD-code.

Hulp bij Thuisadministratie
Soms is het op orde houden 
van de eigen administratie een 
hele klus. Rekeningen komen 
binnen en abonnementen 
moeten worden aangevraagd 
of opgezegd. 
Als deze zaken lastig worden 
en u er zelf niet meer uitkomt, 
kunt u hier hulp bij krijgen. Deze 
dienst biedt mogelijk uitkomst.

Klussendienst
Deze dienst biedt hulp bij uit-
voering van kleine, incidentele 
klussen aan senioren die zelf, 
om welke reden dan ook, deze 
klussen niet (meer) kunnen 
uitvoeren. 
U kunt bij Saam Welzijn een 
kluskaart kopen voor  € 10,-. 
Hiervoor kunt u 3 keer een klus, 
van ± 1 uur, laten doen.
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Levend Laboratorium 
NIEUW!  

Goed & betekenisvol  
ouder worden
In de gemeente Dalfsen wordt 
als eerste plattelandsgemeente 
een Levend Laboratorium / 
LivingLab uitgevoerd. 
In de wijken de Polhaar, An-
kummer Es en een deel van 
Ankum wordt van september 
2018 – juni 2019 onderzoek 
gedaan naar de vraag: “Wat is 
nodig voor een goed leven van 
oudere volwassenen, nu en in 
de toekomst?”

Het LivingLab is een initiatief 
van de Hogeschool Windesheim 
opleiding Toegepaste Geron-
tologie en wordt uitgevoerd in 
samenwerking met de gemeen-
te Dalfsen en Saam Welzijn. 
Studenten en oudere volwas-

senen doen samen onderzoek 
naar het Goede Leven. Samen 
wordt onderzocht wat nodig is 
om zo lang mogelijk een goed 
en zelfstandig leven te hebben. 
Hierbij gaan zij op zoek naar 
mogelijkheden voor een zo 
betekenisvol leven waarbij de 
samenwerking wordt gezocht 
met elke denkbare en gewenste 
partner. Dat kunnen de onderne-
mers, sportvereniging, kerken, 
het Plaatselijk Belang etc. zijn.
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Maaltijdvoorziening
Na aanmelding kunt u gebruik-
maken van de maaltijdvoorzie-
ning. Diverse mogelijkheden 
zijn aanwezig; vriesversmaaltij-
den via Saam Welzijn en koel-
vers- en warme maaltijden via 
WZC Rosengaerde te Dalfsen. 
Iedere dinsdag en donderdag 
en iedere tweede en laatste 
vrijdag van de maand is er van 
12.00 - 13.30 uur een Open 
Tafel in De Olmen Nieuwleusen.
Zie voor het verdere aanbod be-
treffende gezamenlijke warme 
maaltijden bij Wijkondersteu-
ning in deze brochure.

Mantelzorg
Wist u dat 1 op de 3 volwas-
senen mantelzorg verleent 
aan iemand in zijn omgeving? 
Mantelzorg kan plotseling 
beginnen, bijvoorbeeld na een 
ernstig ongeluk of na de ge-
boorte van een kindje met een 
handicap.  
De zorg voor een naaste kan 
ook steeds een beetje meer 
worden, bijvoorbeeld doordat 
ouders ouder worden en steeds 
wat meer zorg en ondersteu-
ning nodig hebben van hun 
kinderen. 

Veel mantelzorgers besef-
fen niet dat ze mantelzorger 
zijn. Ze doen het er ‘gewoon’ 
bij en ervaren weinig pro-
blemen. Soms is het prettig 
om ondersteuning te krijgen, 
wegwijs gemaakt te worden in 
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‘zorgland’ of met een buiten-
staander eens over de situatie 
te praten. U kunt dan terecht bij 
het mantelzorgteam van Saam 
Welzijn. Zij organiseren cursus-
sen, kunnen een zorgvrijwilliger 
inzetten, denken met u mee of 
luisteren simpelweg naar uw 
kant van het verhaal. 

Wilt u meer weten over het 
mantelzorgteam of wilt u de 
nieuwsbrief ‘mantelzorger in 
Dalfsen’ ontvangen? Neem dan 
contact op met Janny Velthuis: 
j.velthuis@saamwelzijn.nl of 
Ilja Bomers, i.bomers@saam-
welzijn.nl. Telefonisch zijn zij te 
bereiken op 0572 - 372 882.
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Noten lezen
Bent u muziekliefhebber en 
wilt u meer weten over muzie-
klezen, noten, notenbalken, 
enz.? Geeft u zich dan op voor 
een korte cursus. 
Deze bestaat uit 4 ontspannen 
lessen waarin u wordt bijge-
praat. Vervolgens gaat er een 
(muziek)wereld voor u open!
Dag, locatie (Dalfsen, Nieuwleu-
sen of kleine kern) en tijdstip in 
overleg met de begeleider en 
de belangstellenden.
Belangstellenden kunnen zich 
aanmelden.

Ontmoeting met  
statushouders  

NIEUW!

Eén keer per twee weken wordt 
er op vrijdagavond in de Soos 
“de Polhaar” een ontmoetings-
avond gehouden met en voor 
statushouders.
Tijdens deze gezellige avonden 
staan ontmoeting, ontspanning 
en recreatie centraal. De deel-
nemers denken zelf mee aan 
de invulling van de avonden. 
Alle inwoners van de gemeente 
Dalfsen zijn van harte welkom 
om deze avonden te bezoeken 
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en kennis te maken met deze 
nieuwe Dalfsenaren.
Koffie en thee is gratis. 

Ouderenadvisering
De ouderenadviseur kan met u 
meedenken en helpen bij het 
oplossen van vragen op het 
gebied van wonen, welzijn en 
zorg. 
Alle ouderen kunnen hier-
voor een beroep doen op de 
ouderen adviseur. De adviseur 
kan bij u thuis komen en geeft 
onafhankelijk advies.

Sociaal Kern Team (SKT)
Dit team bestaat uit profes-
sionele hulpverleners (zoals 
een wijkverpleegkundige, 
maatschappelijk werker, ou-
derenadviseur, welzijnswerker 
en WMO-consulent van de 
gemeente). 

De kernen Dalfsen, Lemeler-
veld en Nieuwleusen hebben 
ieder hun eigen team. Dit team 
bespreekt, met toestemming 
van de persoon/personen, inge-
brachte problemen van (gezins)
situaties.
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situaties.
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Scootmobieltochten
Iedere 1e en 3e woensdag-
middag in de maanden april 
t/m september. De data vindt 
u in de lokale kranten en in de 
digitale nieuwsbrief van Saam 
Welzijn. 
De tochten worden begeleid 
door deskundige vrijwilligers 
die, waar nodig, het verkeer 
regelen. Halverwege de tocht 
is er een koffiestop. Opgave/
aanmelding voor een tocht kan 

tot de maandag die daaraan 
vooraf gaat. Bij opgave ook 
de naam en tel.nr. van een 
contactpersoon doorgeven. De 
tochten starten om 13.30 uur, 
de 1e woensdag van de maand 
vanaf de parkeerplaats bij 
Verzorgingshuis de Hulstkam-
pen in Nieuwleusen en de 3e 
woensdag van de maand vanaf 
de parkeerplaats bij de Tref-
koele+ in Dalfsen. De tochten 
duren tot ± 16.30 uur.
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Scootmobieltraining
In samenwerking met Veilig 
Verkeer Nederland, de ge-
meente Dalfsen, de BTB-groep 
en de ouderenbonden, worden 
ieder voorjaar inwoners van 
de gemeente Dalfsen die een 
scootmobiel hebben, uitgeno-
digd om deel te nemen aan de 
scootmobieltraining. 
De training bestaat uit een 
theorie- en een praktijkles. De 
scootmobielbezitters, die via 
de gemeente een scootmobiel 
hebben, krijgen een persoonlij-
ke uitnodiging voor deelname. 
De training wordt ook in de 
lokale pers aangekondigd voor 
hen die particulier een scoot-
mobiel aangeschaft hebben.

Sociaal Vangnet
Het hebben van een sociaal 
vangnet is van belang om mee 

te blijven doen, de aansluiting 
met de omgeving te behouden 
en emotionele en praktische 
steun te kunnen vragen.  
Indien dit ontbreekt kunt u 
ondersteuning vragen van een 
vrijwillige welzijnscoach. Sa-
men wordt binnen een periode 
van 3 tot 12 maanden steun 
geboden om vervolgens weer 
op eigen kracht het dagelijks 
leven aan te kunnen!
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Thuisscans
U woont prettig thuis in een 
fijn huis in een gezellige buurt? 
U voelt zich er prima thuis en u 
wilt er graag nog lang comfor-
tabel blijven wonen. Dan kan 
het een goed idee zijn om nu 
al rekening te houden met de 
toekomst. 
Met (kleine) aanpassingen 
in uw huis zorgt u voor extra 
comfort waarvan u ook in de 
toekomst plezier zult hebben. 
U kunt hiervoor een thuisscan 
laten uitvoeren zodat u advies, 
ideeën en tips krijgt om uw huis 
levensloopbestendig te maken.

Uitprobeerdienst
Deze dienst is opgezet om de 
zelfredzaamheid in de eigen 
woning/woonomgeving te 
verbeteren. 
Gedurende een maand kunnen 
zelfstandig wonenden een 
hulpmiddel uitproberen waar-
door het zelfstandig wonen 
ondersteund wordt. Het gaat 
om innovatieve ontwikkelingen 
en digitale zorgtechnologie. 

De Compaan is hier een voor-
beeld van, een senioren-tablet 
om een maand uit te proberen. 
Deze wordt ingericht op basis 
van uw eigen wensen en be-
hoeften. Zo kan men bijvoor-
beeld skypen met de zorgverle-
ner/mantelzorger. 

Een geschoolde vrijwilliger be-
geleidt alle stappen eventueel 
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in overleg met de mantelzorg. 
Allemaal hulpmiddelen waar 
u veel gemak van kan hebben, 
zeker als de gezondheid ach-
teruit gaat. 

Aangezien dit soort hulpmid-
delen kostbaar zijn is deze 
Uitprobeerdienst ontwikkeld 

zodat u eerst een maand iets 
kunt uitproberen, onder bege-
leiding van een vrijwilliger en/of 
professional om te kijken of het 
een oplossing is voor u per-
soonlijk. Na een maand wordt 
met u besproken of het daad-
werkelijk een oplossing is en of 
u overgaat tot aanschaf.
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Voorlichting
Digitale Nieuwsbrief
Verschijnt 4x per jaar. Deze 
ontvangt u via uw e-mailadres 
en desgewenst kan een papie-
ren versie opgehaald worden 
bij de balie van Saam Welzijn 
Dalfsen. Hierin wordt actuele 
informatie en relevante voor-
lichting gegeven. 

Wilt u deze nieuwsbrief  
ontvangen? Geeft u dan  
uw e-mailadres door aan  
j.geerts@saamwelzijn.nl,  
graag onder vermelding van  
uw naam en adres.

Activiteitenfolder
Vóór de start van het seizoen 
ontvangen alle 65+-ers, per-
soonlijk, de nieuwe activiteiten-
folder van Saam Welzijn.

Facebook
Wekelijks wordt de facebook-
pagina gevuld met de meest 
actuele informatie. Like Saam 
Welzijn en blijf op de hoogte.

Voorlichting Openbaar Vervoer
OV-ambassadeurs van de 
provincie Overijssel komen 
uitleg en informatie geven over 
het gebruik van de bus, trein 
en Regiotaxi, de OV-chipkaart 
en de kaartautomaten op 
het station. Ook wordt er een 
proefrit gemaakt met het Open-
baar Vervoer. Zodoende wordt 
het Openbaar Vervoer (weer) 
toegankelijk gemaakt voor 
senioren. 

Per kern worden bijeenkomsten 
georganiseerd. In de lokale 
kranten en sociale media zullen 
data gemeld worden.
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Welzijn Op Recept
Dit project is bestemd voor 
kwetsbare burgers in de ge-
meente Dalfsen, die klachten 
hebben en hier geen medische 
of psychologische hulp voor 
nodig hebben. 
Saam Welzijn gaat deze men-
sen, na verwijzing door de 
huisarts, ondersteunen in het 
behouden en verbeteren van  
het welzijn.

Welzijn op recept werkt aan de 
hand van de 6 principes van 
duurzaam geluk en welbevinden:

1. Positief denken,
2. Zingeving,
3. Bewust leven,
4. Interactie met anderen,
5. Gezonde levensstijl,
6. Geluk delen.
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Wijkondersteuning
In alle kernen zijn activiteiten 
en voorzieningen voor de 
doelgroep.

Ankum
Iedere dinsdagochtend om 
10.00 uur is er een activiteit 
voor senioren in het vereni-
gingsgebouw aan de Vosser-
steeg. De ene week is het een 
soos waar u kunt kaarten, 
rummikub spelen en gezellig 
koffie drinken, de andere week 
staat koersbal centraal. 
Iedere laatste zondag van de 
maand kan iedereen van 65 
jaar en ouder, tegen een gere-
duceerd tarief, gebruikmaken 
van een warme maaltijd in 
Restaurant het Roode Hert. Op-
gave voor de warme maaltijd is 
noodzakelijk, dit kan bij Saam 
Welzijn tot de donderdag voor-

afgaand aan de laatste zondag 
van de maand.

Hessum
Gedurende het hele jaar is er 
de eerste vrijdag van de maand 
een activiteit bij Restaurant 
Madrid, variërend van een spel 
tot het maken van wandel- en 
fietstochten. Iedereen is van 
harte welkom, altijd zinvol om 
mensen uit de buurt te ontmoe-
ten, zeker in het buitengebied. 
De activiteit start om 10.00 uur 
en wordt afgesloten met een 
warme maaltijd. 
Hiervoor is aanmelden bij tel. 
(0529) 47 12 66 noodzakelijk.

Hoonhorst
Eén keer per 14 dagen, in de 
oneven weken, is er op dins-
dagochtend een bijeenkomst 
waar gezelligheid en ontmoe-
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ten centraal staan en waar u 
kunt deelnemen aan schilderen, 
kaarten, gymnastiek, biljarten 
en het leren werken op de com-
puter (met touchscreen).
Deze bijeenkomsten starten 
om 10.00 uur en vinden plaats 
bij Zaal Kappers. 
Na afloop van deze bijeenkom-
sten kunt u gebruik maken van 
een warme maaltijd. Iedere 2e 
zondag van de maand kunt u 
bij zaal Kappers in Hoonhorst 
gebruik maken van een warme 
maaltijd. Indien u gebruik wilt 

maken van de warme maaltij-
den, dient u zich aan te melden 
bij tel. (0529) 40 17 93.

Oudleusen
In de even weken is er op de 
woensdagochtend een soos. 
Deze start om 10.00 uur in 
Ontmoetingscentrum de Wieke-
laar. Na afloop van deze bijeen-
komsten is er gelegenheid tot 
het gezamenlijk deelnemen aan 
een warme maaltijd.
Opgave warme maaltijd bij tel. 
(0529) 47 17 28.
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Activiteiten
De activiteiten in Dalfsen, 
Hoonhorst, Oudleusen en 
Nieuwleusen starten allemaal 
in de eerste volle week van 
september, tenzij anders  
vermeld.

Activiteiten Dalfsen
Locatie: Trefkoele+,
Ruigedoornstraat 108,  
7721 BR Dalfsen
Tel. 0529 - 793 012
(tenzij anders vermeld)

‣  App Spreekuur  
Donderdag 11.00 - 12.00 uur  

‣  Biljarten (in clubverband) 
Donderdag, 19.00 - 22.00 uur

‣  Bingo  
Iedere 4e zondag van de 
maand, 14.30 - 17.00 uur

‣  Bingo i.s.m. Algemene Bond 
voor Senioren Dalfsen  

in WZC Rosengaerde,  
Pastoriestraat 1. Iedere 2e 
zondag van de maand, 14.00 - 
16.00 uur

‣  Bridge (recreatief)  
Woensdag, 09.45 - 12.00 uur

‣  Breien  
Vrijdag 10.00 - 12.00 uur

‣  Fietsen  
Routes van 30 tot 40 kilometer 
iedere laatste dinsdagmiddag 
van de maand. Vertrek om 
13.30 uur vanaf de Trefkoele+

‣  Fit en Vitaal 50+  
Maandagavond,  
18.30 - 19.30 uur

‣  Gymnastiek  
Dinsdag, 10.00 - 11.00 uur  
WZC Rosengaerde: vrijdag, 
9.00 - 10.00 uur en 10.30 - 
11.30 uur

‣  Handwerken  
2e en 4e woensdag van de 
maand, 14.00 - 17.00 uur
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‣  Houtsnijden (recreatief)  
Vrijdag, 14.00 - 16.00 uur

‣  Jokeren  
Woensdag, 19.00 - 22.00 uur

‣  Koersbal  
Dinsdag, 9.15 - 11.15 uur 
WZC Rosengaerde, vrijdag, 
13.30 - 15.30 uur

‣  Kruisjassen  
Dinsdag (oneven weken), 
19.00 - 22.00 uur 

‣  Leeskringen  
In huiselijke kring worden 
gelezen boeken besproken, bij 
toerbeurt bij de deelnemers 
thuis. Gemiddeld worden 6 
boeken per jaar gelezen en 
besproken.

‣  Mondharmonicagroep WZC 
Rosengaerde, vrijdag, 14.00 – 
16.00 uur

‣  Nieuwsgroep  
Bespreken van hedendaags 
nieuws uit de krant of van TV 

Woensdag, 10.00 - 12.00 uur
‣  Popkoor Just for Fun  

Maandag, 10.00 - 12.00 uur 
‣  Prijsklaverjassen  

Dinsdag, 14.00 - 17.00 uur
‣  Rummikub  

Donderdag, 14.00 - 16.00 uur
‣  Schilderen  

Maandag, 14.00 - 16.30 uur
‣  Soos  

Maandag t/m vrijdag, 10.00 - 
12.00 uur en 14.00 - 17.00 uur

‣  Sjoelen  
Donderdag, 9.30 - 11.00 uur

‣  Stijldansen (cursus)  
Parochiehuis, Emmastraat 21, 
Maandag, 15.30 - 16.45 uur

‣  Tai Chi (cursus)  
Maandag, 9.30 - 10.30 uur, 
10.30 - 11.30 uur en 11.30 - 
12.30 uur

‣  Verstelservice  
WZC Rosengaerde, woensdag, 
14.00-16.00 uur
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12.00 uur en 14.00 - 17.00 uur

‣  Sjoelen  
Donderdag, 9.30 - 11.00 uur

‣  Stijldansen (cursus)  
Parochiehuis, Emmastraat 21, 
Maandag, 15.30 - 16.45 uur

‣  Tai Chi (cursus)  
Maandag, 9.30 - 10.30 uur, 
10.30 - 11.30 uur en 11.30 - 
12.30 uur

‣  Verstelservice  
WZC Rosengaerde, woensdag, 
14.00-16.00 uur
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‣  Werelddansen  
Dinsdag, 9.30 - 11.00 uur,  
Parochiehuis Emmastraat 21

‣  Yoga (cursus)  
Dinsdag, 10.30 - 11.30 uur

‣  Zangkoor ‘de Vechtzangers’ 
Donderdag, 14.00-15.00 uur, 
de Overkant

‣  Zwemmen  
Woensdag, 11.15 - 12.00 uur, 
overdekt zwembad Ommen

Activiteiten Hoonhorst
Locatie: Zaal Kappers,  
Kerkstraat 7
Tel. (0529) 40 21 93
(tenzij anders vermeld)

‣  Computercursussen  
en –inloop  
Tijdens de wijkondersteuning 
op dinsdagochtend. Diverse 
andere dagdelen. Cursussen 
worden ontwikkeld en uitge-

voerd op basis van vragen en 
trends.

‣  Ontmoeten bij de Open Haard  
Maandag, 10.00 - 12.00 uur

‣  Koersbal  
Maandag 13.30 - 15.30 uur, 
Parochiecentrum 

‣  Open Tafel  
Iedere 2e zondag van de 
maand om 13.00 uur kan 
deelgenomen worden aan de 
open tafel bij zaal Kappers, 
Kerkstraat 7.  
Opgave bij mw. M. Melen-
horst, tel.: (0529) 40 17 93.

‣  Wijkondersteuning  
Dinsdag, 1 keer per 14 dagen, 
in de oneven weken, 10.00 
- 12.00 uur met aansluitend 
warme maaltijd.

‣  Zwemmen  
Woensdag, 11.15 - 12.00 uur, 
overdekt zwembad Ommen
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Activiteiten Oudleusen
Locatie: De Wiekelaar,  
G.W. Spiegelstraat 6
Tel. (0529) 47 13 55
(tenzij anders vermeld)

‣  Gymnastiek  
Vrijdag, 11.00 - 12.00 uur

‣  Jeu de Boules  
Bij de vereniging “d’Ouleu 
Boules” Dinsdagavond, 19.00 - 
21.00 uur en donderdag, 14.00  
- 16.00 uur op de baan achter 
de kerk

‣  Koersbal  
Dinsdag, 14.00 - 16.00 uur

‣  Wijkondersteuning  
Woensdag, in de even weken, 
10.00 - 12.00 uur. Vanaf 12.00 
uur: warme maaltijd

‣  Zwemmen  
Woensdag, 11.15 - 12.00 uur, 
overdekt zwembad Ommen

Activiteiten Nieuwleusen
Locatie: De Olmen,  
Oosterveen 21 
Tel. (0529) 48 18 72
(tenzij anders vermeld)

‣  App Spreekuur  
Donderdag 14.00 - 15.00 uur

‣  Bingo  
Tweede woensdag en laatste 
zaterdag van de maand,  
14.00 - 16.30 uur.  
Derde donderdag van de 
maand, 19.00 – 21.30 uur

‣  Breien  
Dinsdag, 1x per 14 dagen, 
14.00 - 16.00 uur

‣  Bridge (recreatief)  
Maandag, 13.30 - 16.30 uur

‣  Fietsen  
Routes van 30 tot 40 kilome-
ter. April t/m oktober, iedere 
2e woensdag van de maand, 
vertrek bij De Olmen 13.30 uur
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‣  Gymnastiek  
Woensdag, 9.00 - 10.00 uur, 
10.00 - 11.00 uur en 11.00 - 
12.00 uur

‣  Huiskamerproject  
Maandagochtend, 10.00 - 
12.00 uur 

‣  Kaarten  
Amerikaans Jokeren, Zwar-
te Wieven. Iedere 1e en 3e 
woensdag van de maand, 
14.00 - 16.00 uur

‣  Kleuren voor volwassenen  
Dinsdag, 9.30 - 11.30 uur

‣  Koersbal  
Dinsdag en donderdag, 9.30 - 
11.30 uur, Kulturhus De Spil 

‣  Open Tafel  
Gezamenlijke maaltijd, iedere 
dinsdag en donderdag en ie-
dere 2e en laatste vrijdag van 
de maand, 12.00 uur

-  Rollatorwandelen  
Dinsdag in de even weken. 

Vertrek 14.00 uur bij de Ol-
men. Fysiotherapie is aanwe-
zig om de nieuwe deelnemers 
advies te geven over houding 
en combinatie tot afstelling 
van de rollator.

‣  Schilderen  
Vrijdag, 9.30 - 11.30 uur

‣  Sjoelclub  
Dinsdag, 10.00 - 12.00 uur

‣  Soos  
Dinsdag en donderdag 10.00 
- 12.00 uur, zondag 14.30 - 
16.30 uur. Na afloop is er op 
dinsdag en donderdag gele-
genheid om een warme maal-
tijd te gebruiken. Eveneens 
maaltijden op 2e vrijdag en 
laatste vrijdag van de maand.

‣  Sportinstuif  
Woensdag, 10.00 - 11.30 uur, 
de Schakel

-  Yoga  
Donderdag 13.30 - 14.30 uur 
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Locaties en bereikbaarheid

Dalfsen
Adres: Trefkoele+
Ruigedoornstraat 108
7721 BR Dalfsen
Tel. 0529 - 793 012
E-mail: info@saamwelzijn.nl 

Spreekuur:
maandag en donderdag
van 9.00 - 11.00 uur

Nieuwleusen
Adres: De Olmen
Oosterveen 21
7711 BN Nieuwleusen
Tel. (0529) 48 18 72
E-mail: info@saamwelzijn.nl 

Spreekuur:
donderdag van 10.00 - 11.00 uur

Vragen en informatie
Voor vragen en andere infor-
matie betreffende gegevens 
uit deze folder kunt u contact 
opnemen met Saam Welzijn. 

In de loop van het seizoen kun-
nen zich wijzigingen voordoen 
in het programma en aanbod.
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