Illustratie
:
Kees Oosterbaan

Hoeverstaetus

Nieuwsbrief
Nummer 5
Augustus 2020

Beste bewoners van Hoeverstaete,
Er komt langzaam iets meer reuring in de Brasserie. Dat is fijn om te merken.
We hebben een aantal activiteiten gepland waar we u graag voor uitnodigen en waarbij
we nogmaals duidelijk willen aangeven dat de Corona-regels nog steeds gelden!

Voorwaarden die blijven gelden voor onze gezondheid
Van belang om te noemen is dat we ons natuurlijk blijven houden aan de voorschriften
van het RIVM. De inmiddels bekende voorwaarden blijven gelden:
 houd 1,5 meter afstand,
 blijf thuis bij verkoudheidsklachten,
 schud geen handen,
 gebruik papieren zakdoekjes,
 hoest en nies in de binnenkant van uw ellenboog,
 gebruik de lift niet samen met een ander.

Activiteiten in de maand augustus
Wekelijkse activiteiten waar u van harte welkom bent!

Koffie- en theeochtend ook op zondagochtend!
Met ingang van 2 augustus wordt de koffie- en theeochtend
uitgebreid met de zondagochtend! Van zondag- tot en met
vrijdagochtend is er iedere ochtend tussen 09.45 en
11.00 uur een gezellige koffie-/theeochtend in de Brasserie.

De streekkraam vanaf 9 augustus
Vanaf zondag 9 Augustus tijdens het koffie drinken in de brasserie, introduceren wij de
streekkraam. Deze kraam onderscheidt zich met verse producten van het platteland en
eigen gemaakt bak-werk en meer creativiteit. Elke dinsdag-, vrijdag- en zondagochtend
tussen half 10 en 11 uur kunt u de kraam opzoeken!
De streekkraam, “gezellig, vers en niet duur” 

Wekelijks borreluurtje vanaf dinsdag 4 augustus

Met ingang van 4 augustus start het wekelijkse borreluurtje op dinsdag weer in de
Brasserie vanaf 16.00 uur. Als u uw eigen drankje meeneemt verzorgen wij een lekker
hapje.

Bloemenstal elke woensdag
Met ingang van woensdag 29 juli jl is de bloemenman weer in huis.
Tussen 10.00 en11.00 uur staan zij weer in de hal.

Knutselclub op woensdag
Iedere woensdagmiddag van 14.00 – 16.00 uur is de knutselclub actief in de Brasserie.

Resto van Harte
Resto van Harte start woensdag 12 augustus met een BBQ.
Daarna komen zij weer om de 2 weken op de woensdag naar
Hoeverstaete en bent u vanaf 18.00 uur van harte welkom. Wel even
vooraf reserveren.

In de Brasserie kunt u dagelijks “op afstand” genieten van een
dagverse warme maaltijd

Voor meer info of vragen kunt u altijd even langs lopen of bellen naar 072 534 08 34

Nieuwe activiteiten in augustus
Beweegkwartiertje
Na het grote succes van de Nationale Balkon Beweegdag, is er contact gezocht met de
sportregisseur van AlkmaarSport met goed nieuws! Er komt in ieder geval voor 4 weken
een vervolg. Afgelopen woensdag was de eerste keer en iedereen was erg enthousiast!
Natuurlijk hopen we dat dit structureel door kan gaan.
Het concept is hetzelfde als op de Nationale Balkon Beweegdag: een ruim kwartiertje
bewegen op muziek in de binnentuin (bij de jeu de boulesbaan). Natuurlijk kunt u ook
meedoen vanaf uw balkon . Kom op tijd! Er is een “strakke” planning. Vanuit
Hoeverstaete gaan zij weer verder naar andere locaties.
Wanneer?
Vrijdag 7 augustus
Maandag 10
augustus
Woensdag 19
augustus

Starttijd
15.00 uur
15.00 uur
10.40 uur

Kom donderdag 6 augustus schilderen!
Op donderdag 6 augustus is er een schilderworkshop. Beginners en
gevorderden kunnen om 14.30 uur een schilderworkshop volgen in de Brasserie.
Via Artiance zijn wij in contact gekomen met de kunstenaar Suzanne Postel. Suzanne is
al ruim 35 jaar professioneel kunstenaar en haar passie is het geven van les. Na een
korte inleiding over kleur, mengen en compositie gaat u aan de slag. U hoeft niets mee te
nemen. Voor een bijdrage van € 7,00 zorgt Suzanne voor alle materialen en een
gezellige middag. Het maximum aantal deelnemers is 20.
Wilt u deelnemen? Laat het even weten aan Astrid via de mail: a.admiraal@adcase.nl of
op dinsdag 4 augustus tussen 09.00 – 11.00 uur op telnr. 06 86 81 92 99

Handwerkclub, heeft u interesse? Laat het weten!
De handwerkclub op maandagmiddag zou ook weer graag van start willen gaan als er
interesse is. Heeft u interesse om op maandagmiddag vanaf 14.00 uur te komen
handwerken of wilt u meer informatie? Laat het weten aan Nel Berkhout. Nel is te
bereiken op telnr. 072 5123668

Noteer alvast in uw agenda: 29 augustus Happy Hour!
Zaterdag 29 augustus organiseren wij om 16.00 uur een Happy Hour.
Wees welkom!

Nieuws over overige activiteiten
Zingen met Leo
Er is contact geweest met Leo. In gezamenlijk overleg hebben wij besloten om deze
activiteit i.v.m. Corona nog niet te starten. Leo gaf aan dat hij bezig is om zich te
oriënteren op Zingen met Leo online, via een beeldscherm. Wellicht dat dat nog een
leuke optie kan zijn. We houden natuurlijk contact met Leo.

Bridge op de vrijdagmiddag
De bridgeclub heeft besloten om voorlopig, in ieder geval tot 1 januari, het bridgen op de
vrijdagmiddag niet door te laten gaan. Ook hier geldt: veiligheid voorop!

We hopen u binnenkort - op afstand - te ontmoeten!

Hartelijke groet,
Alle vrijwilligers van het activiteitenteam

