VERSLAG OPD AFDELING LIMBURG
Van maandag 8 juli tot vrijdag 12 juli was onze afdeling te gast bij de Basis in Doorn.
Ook dit keer waren er veel aanmeldingen en helaas stonden nog enkele leden op de reserve
lijst. De programmamaker was Marianne van der Lugt.
Na de lunch werd bij het welkomstwoord de eerste programma’s aangeboden: Jeu de
boules, wandeling, koersbal, memories en aquarelletje.

Ook de andere dagen was er een keuze uit veel verschillende programma’s.
Voor de fietsers onder ons was er elke dag de mogelijkheid om een mooie fietstocht te
maken.

Ook was er veel belangstelling in het knutselen van leuke dingen.

IJverig bezig met Hot Fix, leuke tasjes maken met glinstersteentjes.

Foto Transfer.
Een foto overbrengen op hout.

Pyrografie.
Figuren branden op een vogelhuisje

De dinsdagavond werd weer georganiseerd door de afdeling.
Dit keer was niet gekozen voor een spellenavond maar een quiz met vragen over Limburg.
Iedereen deed enthousiast mee. Ook trakteerde de afdeling de leden op lekkere hapjes.

Omdat het weer goed was, alleen woensdagmiddag regende het, werden ook dagelijks
buiten spellen gedaan.

Klootschieten.

Jeu de Boules

met de jury

Naast de genoemde spellen en knutselen kon nog op de volgende programma’s in
geschreven worden:
Plaatjes van toen, zakjes gooien, schilderen, boswandeling, buiten fitness, cabaret van toen
Toon Hermans, kennismaken met mindfulness.
Keuze genoeg en er werd goed deelgenomen aan de activiteiten.
Maandag en woensdagavond werden voor de liefhebbersmooie films gedraaid en andere
waren aan het kaarten of samen spelletjes aan het doen.
Donderdagavond kwamen als vanouds Piet en Mijnie voor de bingoavond.

En dan was het alweer donderdagmiddag, de laatste programmadag.
Na het evaluatiegesprek werd als afscheid een kermis van spellen gehouden met de
volgende spellen: sjoelen, biljart ballen rollen, ringwerpen, hoki poki, dobbelen, zakjes
gooien, 4 op een rij, in klomp mikken, jeu de bal gooien en schijven schuiven.

Het was een erg leuke en gezellige middag en er werd fanatiek meegedaan.
Na het tellen van de punten werden de prijsjes uitgedeeld.
Daarna sloot Marianne OPD Limburg af en als afdeling kijken we terug op een geslaagde en
gezellige week.

