Sevagram infomeert u graag over de
bijzondere en wekelijks terugkerende
activiteiten voor buurtbewoners die
georganiseerd worden in zorgcentrum
Tobias. Hieronder vindt u een overzicht
van activiteiten die wellicht ook voor u
interessant kunnen zijn.

Activiteiten voor buurtbewoners
Koersballen
Kienen
Gymnastiek
Kaarten

-

dinsdag van 10.30 tot 12.00 uur
dinsdag van 14.00 tot 15.30 uur
woensdag van 10.30 tot 12.00 uur
woensdag van 14.30 tot 16.00 uur

Seniorenproject ‘Buren voor Buren’
Zorgorganisatie Sevagram organiseert wekelijks
het seniorenproject ‘Buren voor Buren’. U kunt
hier op laagdrempelige wijze leeftijdsgenoten uit
de buurt ontmoeten en samen deelnemen aan
diverse activiteiten. U bent van harte welkom.
Om aan de seniorenprojecten deel te nemen
heeft u geen indicatie nodig.
Heeft u vragen of interesse? Neem dan
contact op met Dorien Tenney: 045 542 64 44.
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Sevagram Connect

Vragen of hulp nodig?
Dan is Sevagram Connect! er
voor u. Sevagram Connect! is
een platform dat voor iedereen
gratis toegankelijk is.
Met als doel: elkaar helpen!
Heeft u hulp nodig bij het boodschappen doen? Zoekt u een
maatje? Heeft u spullen die u
wilt verkopen? U wilt uw hulp
aanbieden? U maakt slechts
eenmaal uw (zorg)vraag, behoefte
of aanbod kenbaar. Wij leggen
vervolgens de verbinding voor u!

Bij Sevagram Connect!
is geen vraag te gek!
Maak gratis een account aan via
www.sevagramconnect.nl
Uiteraard kunt u ook bellen naar
045 782 05 01.

Gasterie De Melkfabriek
Iedereen is van harte welkom in
Gasterie De Melkfabriek. U kunt
hier een kopje koffie of thee
drinken onder het genot van een
stukje vlaai. Of een lekkernij van
de kleine kaart bestellen. Ook
kunt u heerlijk genieten van een drie
gangen diner, dat u zelf samenstelt.

Tegen inlevering van deze voucher
ontvangt u een gratis kopje koffie of thee
in onze gezellige Gasterie*
* Deze voucher is geldig van maandag 10 april t/m 1 mei 2017

