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Agenda Oogcafé Middelharnis 2020
Contactgegevens
Leo Wessel: 0648326101
Anneke Mastenbroek: 0683070425

Adres wijkcentrum
Doetinchemsestraat 27
3241 AA Middelharnis


9 jan 14:00 uur - Nieuwjaarsborrel.
Hapjes en drankjes onder elkaar.



23 jan 9.30 Het Irishuis komt langs met diverse hulpmiddelen.



13 feb 14:00 Notaris komt op bezoek. Hij legt ons uit wat we
wel of niet moeten doen bij ondertekenen.



27 feb 9.30 uur - Stichting Zijn, wat kunnen vrijwilligers voor
ons betekenen en wij voor hen?
Mevrouw Hogenbirk is gastspreker.



12 maart 14:00 uur - Bezoek Watersnoodmuseum Ouderkerk.



26 maart 9.30 uur - Workshop creatief bezig zijn.
Denk aan pitriet of textiel. Andere opties zijn welkom.



9 april 14:00 uur - Gijs Dees van Visio is gastspreker.
Hij vertelt meer over ICT-hulpmiddelen.



23 april 9.30 uur - Een bezoek aan onze trots van GoereeOverflakkee, Solaes bierbrouwerij.



14 mei 14:00 uur - WMO, wat kunnen wij bij de gemeente
aanvragen en wleke verplichtingen heeft de gemeente ten
opzichte van mensen met een beperking?
Mevrouw Schneider is onze gastspreker.
Koninklijke Visio
expertisecentrum voor
slechtziende en blinde mensen
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28 mei 9.30 uur - Bezoek aan Visserijmuseum Bruinisse.



11 juni 14:00 uur - Gastspreker Linda van Son van Visio.
Zij vertelt meer over hulpmiddelen.



25 juni 9.30 uur - Om het huis. Hoe ga je met zonlicht om, bril,
pet of hoed, zonwering? Barbecue, ook dat kunnen wij.



9 juli 14:00 Een rit in de stoomtrein, een bezoek aan het
museum van RTM. Vorig jaar niet gelukt, nu wel.



27 augustus 9.30 uur - Bijkletsen na de vakantie met koffie.



10 september 14:00 uur - Een huifkartocht over ons mooie
eiland, afsluitend met een heerlijk kopje koffie.



24 september 9.30 uur - Vrije tijd en sport. Ambtenaar Postema
van Sport, Welzijn en Gezondheid is onze gastspreker.



8 oktober 14:00 uur - Bartiméus te gast om meer te vertellen
over hun organisatie.



22 oktober 9.30 uur - Toegankelijkheid. Op pad in Middelharnis.
Kunnen wij met het Oogcafé iets bereiken?



12 november 14:00 uur - Home Instead. Zelf hulp inkopen,
misschien iets voor onze doelgroep? Wat kunnen zij ons bieden?



26 november 9.30 uur - Spelletjes voor onze doelgroep.
Schaken, dammen, kaarten, aangepaste spellen, enzovoorts.



10 december 14:00 uur - Kook je eigen kerstdiner of Lunch. Een
bezoek aan Polly’s Kookstudio.

