d’Amandelhof

Activiteiten in
d’Amandelhof
Altijd wat te doen!

De sfeer binnen d’Amandelhof is
gemoedelijk, gastvrij en gezellig.

Welkom in d’Amandelhof!
Locatie d’Amandelhof is centraal gelegen achter het
winkelcentrum De Koperwiek in Capelle aan den IJssel.
Het woonzorgcentrum is met het openbaar vervoer
goed bereikbaar en er zijn voldoende parkeergelegenheden. De sfeer binnen d’Amandelhof is gemoedelijk,
gastvrij en gezellig.
In de grote zaal, gelegen aan een zonnige tuin, is het mogelijk
om een warme maaltijd te gebruiken. Ook worden er diverse
activiteiten georganiseerd. De grote zaal van d’Amandelhof is
tevens te huur voor als u iets te vieren heeft. Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden via telefoonnummer 010 450 91 22.

Dagbesteding
Woont u zelfstandig, maar heeft u soms behoefte aan wat
gezelschap? Heeft u vanwege ouderdomsproblemen moeite met
uw dagstructuur, of wilt u uw mantelzorger ontlasten? Of bent
u in afwachting van een plaats in het woonzorgcentrum? U bent
van harte welkom.De dag begint met gezamenlijk koffiedrinken,
waarna diverse activiteiten worden aangeboden die aansluiten op
uw interesses. Daarbij kunt u denken aan creatieve activiteiten,
bakken en koken, geheugentraining en spellen. In de middagen
kunt u deelnemen aan diverse activiteiten, zoals handwerken,
Bijbeluur, weeksluiting, voorleesmiddag of bewegen voor ouderen.
Wanneer? Maandag t/m zaterdag
Wat kost het? De kosten hangen af van de wijze van financieren:
als onderdeel van een ZZP, op basis van indicatie via de gemeente
of particulier ingekocht

Wekelijkse activiteiten
Activiteitenmiddag
U kunt denken aan een creatieve activiteit, een Bijbelquiz, een dvd
over de natuur of het koningshuis bekijken, of een presentatie van
een stichting. Voor elk wat wils!
		
Wanneer? 		
Woensdagmiddag van 14:45 – 16:00 uur
Wat kost het? 	Wat we gaan doen en de prijs vindt u op het
activiteitenschema.

Bibliotheek
Houdt u van lezen? In d’Amandelhof kunt u wekelijks terecht voor
het lenen van mooie boeken.
		
Wanneer? 		
Dondermorgen van 11:00 – 12:00 uur
Wat kost het? 	€ 10,- voor een jaar lang boeken lenen (max. drie
boeken per keer)

Breimiddag
Houdt u van breien en een praatje? Dan is deze middag iets voor u.
Onder het genot van koffie of thee wordt er lustig gebreid, gehaakt
en uitgebreid met elkaar gesproken. Neem u eigen breiwerk mee.
Of brei mee voor het goede doel met breiwol uit d’Amandelhof.
		
Wanneer? 		
Maandagmiddag van 14:45 – 15:45 uur
Wat kost het? € 1,50 per persoon

Voorleesboek
Wekelijks wordt er voorgelezen uit een mooi boek.
Houdt u hiervan? Dan bent u van harte welkom.
		
Wanneer? 		
Dinsdagmiddag van 14:45 – 15:45 uur
Wat kost het? € 1,50 per persoon

Restaurant
Drie keer in de week is er in de grote zaal een restaurant. U kunt
hier genieten van de specialiteiten van onze kok. Het restaurant is
op dinsdag, donderdag en zaterdag open.
		
Wanneer? 		Dinsdag, donderdag en zaterdag
van 12:00 – 14:00 uur
Wat kost het? € 7,50 per persoon

Conditie en bewegen
Tijdens deze activiteit leert u van een professionele begeleider oefeningen die erop gebaseerd zijn uw huidige conditie te behouden en
zelfs te kunnen verbeteren. Het dragen van gemakkelijke kleding is
aan te bevelen.
		
Wanneer? 		
Woensdagmorgen van 11:00 – 11:45 uur
Wat kost het? € 2,50 per persoon

Weeksluiting
Het is niet voor iedereen mogelijk om wekelijks een bezoek aan
de kerk te brengen. Daarom wordt in d’Amandelhof elke vrijdagmiddag een weeksluiting gehouden door diverse predikanten en
ouderlingen uit de omgeving Capelle aan den IJssel.
		
Wanneer? 		
Elke vrijdagmiddag van 15:00 – 16:00 uur
Wat kost het? 	Tijdens de weeksluiting wordt er gecollecteerd

Maandelijkse activiteiten
Naast de wekelijkse activiteiten zijn er ook activiteiten die één
keer in de maand georganiseerd worden. Wanneer dit samenvalt met een wekelijkse activiteit, komt de wekelijkse activiteit
te vervallen. Ook voor deze activiteiten geldt dat u zich tenminste één dag van tevoren dient aan te melden bij de receptie of
via telefoonnummer 010 450 19 22.

Bijbelstudie
Elke eerste maandagmorgen van de maand wordt er een Bijbelstudie
gehouden. Onze pastoraal medewerker zal aan de hand van de Bijbel
hier een korte meditatie over geven.
Wanneer? 		
Wat kost het?

1e maandag van de maand van 10:45 – 11:45 uur
Gratis

Themamaaltijd
Dit arrangement biedt u de mogelijkheid om kennis te maken met
een bepaald thema en tegelijkertijd een heerlijke lunch te gebruiken. Het thema wordt onder de aandacht gebracht door middel van
decoratie en een quiz, een gastspreker of een kleine attentie.
Afwijkend is dat u zich hiervoor twee weken van tevoren moet aanmelden!
		
Wanneer? 		1x per maand op woensdag, van 12:30 – 14:00 uur.
Aansluitend vind de activiteit plaats van 14:45 –
16:00 uur
Wat kost het? € 12,50 per persoon

Koor- of dia-avond
Eén keer per maand is er een gezellige avond waar u kunt luisteren
en meezingen met een zangkoor of kunt kijken naar prachtige dia’s
over de natuur. 	
Wanneer? 		Maandag of dinsdagavond om 19:30 uur
(datum staat op activiteitenschema)
Wat kost het? € 2,50 per persoon

Bloemschikken
Elke 2 maanden een mooi bloemstuk op de tafel? Of een origineel
cadeau? Zonder dat u handig met bloemen bent, kunt u een prachtig werkstuk met bloemen maken.  	
Wanneer? 		Woensdagmiddag 1x per 2 maanden.
Houdt u het activiteitenschema in de gaten
Wat kost het? 	Afhankelijk van de inkoopprijs van de bloemen,
tussen de € 5,00 - € 7,50

Vervoer
Kunt u niet op eigen gelegenheid naar d’Amandelhof komen?
Neem dan eens contact met één van de volgende organisaties:
›› ANBO Capelle aan den IJssel: www.anbo.nl of 010-5219124
›› Valys: www.valys.nl of 0900 - 9630 (€ 0,05 per minuut)
›› Zorgtaxi Rotterdam: zorgtaxirotterdam.nl of 010-8182823
›› Capelle Hopper: www.capelleaandenijssel.nl of 010-2848331
›› VrijiwilligersInformatiePunt Capelle /d IJssel: 010 2640220
Daarnaast kun u ook in uw kerkelijke gemeente navragen of er
wellicht mogelijkheden zijn om u naar d’Amandelhof te brengen.

Meer informatie?
Wij hopen u met deze folder voldoende te hebben geïnformeerd
over activiteiten in en rondom d’Amandelhof. Voor meer informatie of het afnemen van onze diensten kunt u contact opnemen met
het servicepunt van d’Amandelhof via amandelhof@cedrah.nl of
010 450 91 22. Zij helpen u graag verder!

Woonzorgcentrum d’Amandelhof
Fluiterlaan 52
2903 RL Capelle a/d IJssel
t 010 450 91 22
e receptie.amandelhof@cedrah.nl
www.cedrah.nl

