Activiteitenoverzicht week 11

maart 2020

MAANDAG: 9 maart
9.00-10.15 uur:
Uitgebreid ontbijt voor bewoners
Orangerie (rest.)
Koffiedrinken met gastvrouw Coby
Orangerie
Bezoekhond Denzell en baasje Lilian ontvangen
bewoners in …….
Hazewater (2)
NAAR BUITEN: Start van het wandelseizoen!
(met eitje naar wens, bereid door Marga)

10.15 uur:
10.30 uur:
15.00 uur:

Vrijwilligers en bewoners (in rolstoel) gaan samen op stap.
Wij vragen een grote groep vrijwilligers om mee te doen, maar het blijft
afwachten hoeveel bewoners naar buiten kunnen.

15.30 uur:
18.45 uur:

Parkinsonbehandelkoor
Ons Hoekje met Christine en Janny

Leusbroek
Orangerie of Koetshuis

DINSDAG 10 maart
9.30-10.30 uur:

Spreekuur was- en linnengoed door Newasco in Flierbeek (2)
Wasgoed dat gemerkt moet worden mag u op zondagavond of woensdagavond
buiten de deur van uw appartement leggen in een zakje van Newasco

10.15 uur:
10.15 uur:
10.30 uur:
10.15 uur:
15.00 uur:
18.45 uur:

Marktbezoek en wandelen
Een vrijwilliger komt u uitnodigen voor de wandeling of marktbezoek!
Koffiedrinken met gastvrouw Gerda
Orangerie

Bridgeles o.l.v. Melle
Handwerken/creatief
Lezing door drs Jennifer Luitsz over ‘Dubai’
Ons Hoekje met Conny en Marleen

WOENSDAG 11 maart
9.00-10.15 uur:
Uitgebreid ontbijt

Orangerie
Hazewater (2)
Orangerie restaurant
Orangerie

Ooievaarshorst

€1,- via automatische incasso

10.00 uur:
10.15 -12.30 uur:

Voor de vaste groep bewoners en op uitnodiging
Manicurebehandeling voor bewoners die een afspraak hebben gemaakt met
Nataly in Koetshuis. €2,- per behandeling, via automatische incasso

Modepresentatie en – verkoop door Fashion Plus
Inclusief koffie/thee en koekje
Orangerie
Nodig gerust uw (schoon)dochter, buurvrouw, vriendin of kennis uit!

14.15 uur:
18.45 uur:

(mini) Jeu de Boules

Hazewater (2)

Ons Hoekje gasten betalen €1,- voor de koffie/thee. Zonder vrijwilligers.

DONDERDAG 12 maart
10.00-10.45 uur: Bewegen/Stoelgym o.l.v. buurtsportcoach Chris Hazewater (2)
10.15 uur:
Klein verstelwerk door Nelly en Marianne
Orangerie
10.15 uur:
Koffiedrinken met gastvrouw
Orangerie
15.00 uur:
Soos (spelmiddag met o.a. sjoelen en rummikub)
Orangerie

18.45 uur:

Ons Hoekje met Jorrit

Orangerie

VRIJDAG 13 maart
10.15 uur:
Kaarten maken met Anita en Marga
Hazewater (2)
10.15 uur:
Bloemschikken €3,- p.p. Voor bewoners van ’t Hamersveld en
maximaal 5 bewoners van de Asschat
Orangerie
15.00-16.15 uur: Bruin café: dé middag vol ontmoeting, gezelligheid, prijzen,
muziek en spel onder het genot van een drankje en bitterbal.
Met Jan van den Berg op de accordeon.

18.45 uur:

Ons Hoekje gasten betalen €1,- voor de koffie/thee. Zonder vrijwilligers.

ZATERDAG 14 maart
10.15 uur:
Koffiedrinken met gastvrouw Gerda Orangerie
16.30 uur:
NL DOET activiteit met hulp van NL DOET
vrijwilligers. Indische Maaltijd voor 12 bewoners van ’t
Hamersveld op inschrijving!
Hazewater (2)
18.45 uur:
Ons Hoekje met Kitty
Orangerie
ZONDAG 15 maart
10.15 uur:
Koffiedrinken met gastvrouwen Jane en Diny Orangerie
Alvast noteren of goed om te weten:
Maandag 16 maart:
Donderdag 19 maart:
Zaterdag 21 maart:
Maandag 23 maart:
Woensdag 25 maart:
Donderdag 26 maart:

Filmmiddag
Kerkdienst en Avondmaalsviering
Uurtje Cultuur ‘De drie B’s: Beethoven, Bruegel en Buch’ in Zuidwind (1)
Naar Buiten. Bewoners (in rolstoel) en vrijwilligers op stap!
Marique lingerie en nachtmodeverkoop
Fries Onderonsje
Gesprekskring over levensvragen o.l.v. Rene Rosmolen

Zaterdag 14 maart: NL DOET activiteit in
Hazewater: Indische maaltijd.
(inschrijven bij de balie, vol is vol)

