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Beste Bewoners van Hoeverstaete,  
Voor u ligt al weer de nieuwste editie van Hoeverstaetus van dit jaar. 
We informeren u graag over:  
• Nieuws van de voorzitter huurdersvereniging 
• Tuincommissie 
• Klusgroep 
• De huurdersverenging  
• Meeuwen 
• Interview met huiscoordinator Robin  
• Huisvergadering 27 juni 
• Diverse oproepen 
• Weekoverzicht activiteiten 
 
Wij wensen u veel lees plezier 
Huurdersvereniging Hoeverstaete 
 
Bericht van de voorzitter van de Huurdersvereniging 
 
Lieve medebewoners, 
Graag willen wij even stilstaan bij het overlijden van Tiny de Vries, 
penningmeester huurdervereniging. Tiny genoot erg van het wonen bij ons, 
helaas is zij de laatste maanden veel ziek geweest en op 84 jarige leeftijd, 
toch voor ons plots, overleden. 
Marga de Vries en Jeanny Wouters konden bij haar afscheid, namens ons 
allemaal, aanwezig zijn. 
We zullen haar missen en niet vergeten.  
Marian Leegwater, voorzitter huurdersvereniging. 
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Graag wil ik u allen bedanken voor alle lieve berichten, vele kaarten en de 
aandacht na het ernstige ongeluk van mijn jongste zoon Jean. 
Ik probeer weer wat meer onder jullie allemaal te zijn, want ik mis iedereen 
en het geweldige mooie leven in de Hoeverstaete ontzettend!  
Nergens vind je zo’n mooie leefgemeenschap met zoveel mensen die iets 
voor elkaar over hebben, als in Hoeverstaete.  
Lieve groeten 
Marian Leegwater 
 
Nieuws uit huis van de wijk de Alkenhorst 
Eerste Zomermaatlijd: Thais 
Op donderdag 30 juni om 17:00 
Ja het kan weer! Dit jaar organiseren we weer zomermaaltijden. Vakantie 
gevoel terwijl u thuis blijft! We organiseren een aantal zomermaaltijden en 
dit wordt de eerste. Een vrijwilliger, die werkt voor het Evean thuiszorgteam, 
gaat voor ons koken. Ze maakt een overheerlijke Thaise maaltijd. Opgeven 
in nodig omdat we een maximum van 40 personen aanhouden en zodat de 
vrijwillige koks goed kunnen inkopen. 
De kosten zijn € 8,50 p.p. 
Opgeven kan via: info@dealkenhorst.nl 
We hebben er zin in!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  



  

Keezen: een oudhollands bordspel 
Elke 2e vrijdag van de maand van 10:30 – 22:00 
 
Keezen is een oud-Hollands bordspel voor jong en oud is een combinatie 
van Mens erger je niet en Pesten. Er zijn leuke prijsjes te winnen en 
tussendoor wordt een lekker hapje geserveerd. Het is altijd een gezellige 
avond! 
Kosten: €2,50 per persoon 
Opgeven individueel of als team van 2 personen. Aanmelden via 
jannieregtop@hetnet.nl of 0612902608 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



  

Expositie Ruard Janssen 
Komende 3 maanden te zien in de Alkenhorst (Arend zaal) 
Ruard Janssen is in 1949 in Bergen geboren. Hij is getrouwd en heeft twee 
grote zonen. Zijn beroep was leraar op een basisschool in Egmond aan Zee. 
Nu maakt hij met veel plezier aquarellen. In 1990 heeft hij voor het eerst les 
gehad bij het ACKV. Dat was een cursus van een half jaar. Verder is hij 
vrijwel autodidact. Als kind heeft hij wel met veel plezier altijd getekend en 
hij heeft ook lange tijd keramiek gemaakt. 
 
Waarom aquarellen? 
Voor een gedeelte is dat toeval. Daar heeft hij nu eenmaal alle spullen voor. 
Maar hij vindt het ook een heerlijke techniek. "Je mag helemaal niets 
verkeerd doen, want je kan niets meer uitgummen. Alles blijft namelijk 
transparant. Met acryl of olie kan je verschillende keren over hetzelfde 
verven." Hij heeft bovendien geen atelier en kan zijn werk dus niet te drogen 
zetten, zodat hij er later weer mee door kan gaan. Een aquarel ontstaat in 
één spanningsboog en dat is heel plezierig. 
Een aantal jaren zit hij nu ook op Tai Chi-les. Daar heeft hij geleerd zichzelf 
te ontmoeten. Naar binnen te kijken. Gevoelig te worden voor alles binnen 
en buiten hem. Dat is nog een lange weg. Vaak komt de neerslag van die 
reis in zijn aquarellen weer naar boven. Hij hoopt dat dat voor andere 
herkenbaar is, in ieder geval is het voor hemzelf heel waardevol. Misschien 
vormen zijn aquarellen voor iemand het begin van de lange weg om zichzelf 
te ontmoeten. 
Voor meer informatie: www.aflyinholland.nl 
 

 
 
 
  

http://www.aflyinholland.nl/


  

Wekelijks Beweeguurtje voor senioren in De Hoef 
Gratis activiteit, afsluiting met koffie en thee 
Wil je graag weer wat vaker in beweging komen en andere mensen 
ontmoeten? Bij het beweeguurtje in De Hoef gaan we samen laagdrempelig 
bewegen in de wijk. Onder begeleiding van een maatschappelijk sportcoach 
wandelen we of ondernemen een andere passende activiteit. We komen 
wekelijks samen met de groep, dus twijfel niet en sluit je aan. 
Dag: Elke dinsdag 
Tijd: 10.00-11.00 uur 
Start-/verzamelpunt: Wijkcentrum de Alkenhorst, Schelfhoutlaan 4, De Hoef, 
Alkmaar. 
Deelname is gratis. 
Na afloop drinken we een kopje koffie/thee met de groep bij het wijkcentrum 
(inclusief). 
Aanmelden 
Omdat het prettig is te weten wie we mogen verwelkomen vragen we om je 
aan te melden. Dit kan telefonisch of per app (06-38326768) of per mail 
(s.kager@sport-z.org). 
 
Vragen? 
Heb je eerst nog vragen over het beweeguurtje en wil je die persoonlijk 
stellen? Neem dan contact op met de Sander Kager, via 06-38326768 of 
s.kager@sport-z.org. 
We organiseren deze wijkactiviteit in samenwerking met Humanitas en 
Samen Ouder Worden. 
Meer informatie is te vinden op www.sport-z.org/BeweeguurtjeDeHoef 

 
 
 
 
 
 
 
 



  

Tuincommissie  
De afgelopen maanden heeft de tuin commissie een aantal keer bij elkaar 
gezeten om plannen te maken voor de tuin. 
In december is een deel van de tuin aan de schelfhoutlaan gerooid door de 
tuinman en heeft de tuincommissie een plan gemaakt voor het vullen 
hiervan.  
De planten van de planten stond op de planning om in maart te doen, 
sneeuw gooide roet in het eten. 14 mei heeft de tuincommissie het vak met 
beplanting kunnen vullen, de verhoogde bak word gebruikt om 1 jarige 
planten en bloemen in te zetten en er zal een plan gemaakt gaan worden 
voor het planten van bloembollen, om zo volgend voorjaar bloemen in de 
verhoogde bak te hebben. 
De rode plantenbakken op het terras van de brasserie worden gebruikt als 
moestuinbakken, hiervoor zijn zaadjes ontkiemd en verzorgt tot 
moestuinplanten die inmiddels misschien al in de rode bakken zijn gezet.  
Wat er met de oogst gedaan zal worden zal nog worden. 
De tuincommissie zal iedere maandagmiddag samen met een vrijwilliger 
een aantal tuin onderhoudswerkzaamheden oppakken.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Interview met Huiscoordinator Robin  
Nieuwe leden Huurdersvereniging zijn hard nodig 
Huurdersvereniging vertegenwoordigen alle bewoners van Hoeverstaete en 
zetten zich in voor een leefgemeenschap. Het bestuur spant zich in om alle 
bewoners te betrekken bij de vele activiteiten die worden georganiseerd. 
Dit jaar wil het bestuur van de huurdersvereniging Hoeverstaete uitbreiden 
naar zeven leden. ‘’Dan kunnen de taken beter verdeeld worden en daarom 
zijn we op zoek naar bewoners van Hoeverstaete die iets willen betekenen 
voor het bestuur van de huurdersvereniging,’’ zegt Robin Avis, ondersteuner 
van de huurdersvereniging en huis coördinator van Hoeverstaete. ‘’We zijn 
op zoek naar zes bewoners, waaronder een de functie als penningmeester 
moet fungeren en een andere als secretaris. Onze voorzitter, Marian 
Leegwater, heeft door omstandigheden, even minder tijd en ook zij hoopt 
dat het bestuur binnenkort voltallig aan de slag kan gaan.’’ 
 
Lidmaatschap 
De huurdersvereniging staat voor alle bewoners: de Alkenhorst, de 
Vleugels, de Merel en de Zwaluw. Robin: ‘’In totaal zijn er 186 
appartementen en ongeveer 140 bewoners zijn lid van de 
huurdersvereniging. Er worden al door groepen veel activiteiten 
georganiseerd. Helemaal na de corona periode is het enthousiasme van 
deelname groot. Ik denk bijvoorbeeld aan de tuincommissie, de knutselclub, 
de schilders club, de handwerkclub, de muziekmiddag en spelletjes, zoals 
klaverjassen, bridgen, sjoelen en nog veel meer. De leden van de 
huurdersvereniging vergaderen een keer per maand en twee keer per jaar is 
er een algemene ledenvergadering.’’ 
 
Huiscoördinator 
Sinds september 2020 is Robin Avis de huiscoördinator 
van Hoeverstaete. Na zijn mbo-opleiding Facilitair heeft 
hij ruim zestien jaar gewerkt bij Stichting NiKo waar hij 
bij de Nieuwpoort onder anderen projectcoördinator 
Facilitair en management assistent was. ‘’Als zzp’er heb 
ik ook veel gewerkt op verschillende plaatsen in ons 
land en verder ben ik nog bestuurslid bij Dorpshuis de 
Geist in Sint pancras, met in mijn portefeuille het 
technisch beheer. Er heerst nog wel eens verwarring 
over mijn functie. Mensen denken nog steeds aan de 
traditionele huismeester, maar bij mij zijn het meer 
coördinerende werkzaamheden. En zoals iedereen wel merkt, ik bemoei 
met eigenlijk met veel meer zaken bij Hoeverstaete. En dat vind ik prettig.’’ 
Dagelijks beheer 



  

Naast het verrichten van kleine technische reparaties kunnen de bewoners 
ook met vragen bij Robin terecht. Robin is 24 uur werkzaam binnen 
Hoeverstaete. ‘’De meeste bewoners weten me wel te vinden. Ik kijk altijd 
waar ik kan ondersteunen. Grotere werkzaamheden worden door gegeven 
aan onderhoudspartijen en er zijn nauwe contacten met Habion, Van der 
Linden en IJbouw. Ik ben ook verantwoordelijk voor het dagelijks beheer en 
het schoon, heel en veilig zijn van Hoeverstaete. Ik ben ook niet te beroerd 
om te helpen, samen met de klusploeg,’’ lacht Robin. 

 
Sint-Pancras 
Robin Avis is geboren en getogen in Alkmaar, maar 
verhuisde vijf jaar geleden naar Sint-Pancras. ‘’Ons gezin, 
mijn vrouw en twee kinderen woonde in de Mare. Maar we 
wilden heel graag naar Sint-Pancras. Ik liep iedere 
zaterdag met de hond door Sint-Pancras om te kijken of er 
een huis te koop was. Op een geven moment zag ik een 
bordje te koop staan. Niet via een makelaar. Ik heb 

aangebeld en uiteindelijk hebben we het huis gekocht. Een huis gebouwd in 
1920, dus er moest flink aan wat gebeuren. Maar ik heb maar een grote 
hobby: verbouwen. Al vijf jaar lang. Het is een vrijstaand huis en gekocht in 
de goede tijd.’’ Naast de twee kinderen wonen in huize Avis twee honden, 
twee katten en vier kippen.’’  
Robin Avis, een manusje-van-alles. Zit bij Hoeverstaete op de juiste plek. 
Belangstellenden die meer informatie willen hebben over de 
huurdersvereniging kunnen of even langskomen of een mailtje sturen naar: 
r.avis@zzpsteunpilaar.nl 
 
Schoonmaak team  
In de vorige Hoeverstaetus is een oproep geplaatst voor het vormen van 
een schoonmaak team voor de brasserie, hiervoor hebben zich 2 bewoners 
aangemeld. Zij zullen de periodieke schoonmaak werkzaamheden van de 
brasserie oppakken, mocht u hierbij willen helpen dan bent u van harte 
welkom. 
Om de dagelijkse schoonmaak werkzaamheden goed te kunnen bijhouden 
zal er op zaterdag  25 juni vanaf 14.00 uur (met aansluitend een borrel) een 
grote schoonmaak worden gehouden in de brasserie en de keuken van de 
brasserie, hiervoor zijn we op zoek naar bewoners die hierbij eenmalig 
willen helpen. Wilt u hierbij helpen, meld dit dat voor 20 juni bij de 
huiscoordinator.  
 
 
 
 

mailto:r.avis@zzpsteunpilaar.nl


  

Jeu de boules club 
Iedere woensdag middag om 14.00 uur is de jeu de boules club actief (bij 
droog weer) bij de jeu de boules baan. 
Wilt u mee doen of komen kijken, kom gerust eens langs. 
 
Gym / fitness groep 
Iedere maandag ochtend is er een gym / fitness club actief in Hoeverstaete, 
georganiseerd door Alkmaar Sport.  
De groepen zijn om 09:30 en 10:15 uur, deelname is € 2,- per keer.  
Bij slecht weer is de groep actief op de 1ste etage van het gebouw de 
Vleugels, bij mooi weer op de jeu de boulesbaan.  
 
Tuin banken  
Het klusteam Hoeverstaete is bezig met het 
opknappen van de banken die normaal bij de rode 
brievenbus staan. Zodra de banken geschuurd en 
gelakt zijn zullen de banken weer terug gezet 
worden. Niet alle 3 de banken zullen hierom de 
komende weken beschikbaar zijn.  
   
Oproep bewoner voor vlaggen protocol 
Vanuit de huurdersvereniging zijn we op zoek naar een bewoner of 
bewoners die het landelijke en lokale vlaggenprotocol (wanneer welke vlag 
opgehangen dient te worden) in de gaten wil houden.  
Heeft u hier interesse in, neem dan contact op met Robin Avis, 
huiscoördinator.  
 
Actieteam brandmeldcentrale 
In de vorige editie heeft er een oproep gestaan of bewoners een actieve rol 
willen spelen indien er een brandalarm afgaat. 
Hiervoor is een team van 9 bewoners gevormd, deze bewoners hebben van 
de huiscoordinator uitleg gekregen over de actie hoe de brandmeldcentrale 
gereset kan worden na constatering van een loos alarm, zodat de overlast 
bij een brandalarm zoveel mogelijk beperkt kan worden. Dit omdat het soms 
lang kon duren voordat Trigion, het beveiligingsbedrijf de brandmeldcentrale 
kwam resetten.  
 
 
 
 
 
 
 



  

Meeuwenoverlast 
In de krant heeft een artikel gestaan dat de gemeente weer iets mag doen 
aan het bestrijden van de overlast van meeuwen, dit was in 2021 niet het 
geval. De huiscoordinator heeft hiervoor contact gehad met de gemeente en 
zodra de meeuwen eieren in de nesten hebben liggen komt er een ecoloog 
langs om te beoordelen welke meeuwen soort het is en welke actie hierop 
genomen kan en mag worden. 
 
Verzoek om geen brood uit het raam te gooien 
Bij deze verzoeken wij alle bewoners om geen brood of ander etenswaren 
uit het raam te gooien. Dit trekt namelijk meeuwen en ongedierte aan, wat 
overlast veroorzaakt voor uw medebewoners.  
 
LED Verlichting Alkenhorst 
In het gebouw de alkenhorst zijn alle algemene lampen in het gebouw 
vervangen voor LED lampen. Dit scheelt energie verbruik. 
Gebouw de vleugels heeft sinds de renovatie al LED verlichting en de  Merel 
/ Zwaluw staat ook op de nominatie. 
Ook zal er in de verschillende gebouwen gekeken worden of de algemene 
verlichting van een bewegingsmelder kan worden voorzien, zodat de 
verlichting alleen aangaat als er ook iemand aanwezig is in de ruimte. 
 

Klusteam Hoeverstaete 
Een aantal bewoner vormen samen met de 
huiscoordinator het klusteam 
Hoeverstaete. Deze bewoners zijn bezig 
met het opknappen van de tuin banken, 
maar hebben zich ook gestort op het 
schilderen van de tuintafel, schoonmaken 
van het terras en meubilair met de hoge 
druk spuit, klaar zetten van het terras 
meubilair, schuren en lakken van de 
leuningen van de terras stoelen etc.  
 
 
 

 
Huisvergadering 
Op maandag 27 juni om 19.00 uur zal de Huurdersverenging een 
huisvergadering Hoeverstaete houden in de brasserie. Een uitnodiging 
hiervoor ontvangt u in uw brievenbus.  
 
 



  

Dodenherdenking 
Afgelopen 4 mei was er de nationale dodenherdenking, de uitzending op de 
televisie is door een groep bewoners met elkaar bekeken.  
Het grote scherm met de beamer in de brasserie is hiervoor gebruikt. 
Bewoners Enne Nieuwenhuis en Ben Buis hebben een voordracht 
gehouden.  
Volgend jaar zal dit weer op het programma staan om met elkaar te 
herdenken.  
 
Voorstelling ‘Hij Valt’ 

Op donderdag 14 april was er in de Brasserie een interactieve High tea 
voorstelling georganiseerd vanuit Artiance. 

 
 
Wandeltocht 19 mei 2022 
Op donderdag ochtend 19 mei heeft Alkmaar Sport samen met een groep 
bewoners, onder leiding van een aantal studenten, een wandeling gemaakt 
door de wijk Hoefplan. Dit alles in het kader van de avond 4 daagse, alle 
bewoners hebben na afloop een medaille ontvangen.  
 

 



  

WonenPlus Alkmaar werkt met betrokken vrijwilligers voor 
bewoners in de buurten van Alkmaar West en zuid

 

 
De gemeente Alkmaar is onder andere voor zorg en welzijnsorganisaties 
opgedeeld in drie grote gebieden. Een daarvan is Alkmaar west en zuid.  
Daniella IJsveld is voor WonenPlus Alkmaar een van de drie 
gebiedsconsulenten. Zij is op latere leeftijd maatschappelijk werk gaan 
studeren en werkt al sinds 2005 bij WonenPlus.   
 

WonenPlus Alkmaar is een vrijwilligersorganisatie op 
het gebied van wonen, welzijn en zorg, die zich richt 
op het ondersteunen van kwetsbare mensen, zoals 
ouderen, mensen met een beperking en chronisch 
zieken. 
Wanneer iemand geen aanspraak kan maken op een 
eigen netwerk en bepaalde dingen zelf niet meer kan, 
komt WPA in beeld. Men kan al abonnee worden voor 
€ 2,- per maand. 
Het  doel is dat men zo lang mogelijk op een prettige 
wijze thuis kan blijven wonen. Bij de diensten ligt het 

accent op het bieden van incidentele hulp. Desgewenst is meer structurele 
ondersteuning mogelijk.                                                                                
 
In Alkmaar west en zuid zijn er momenteel ruim 60 vrijwilligers die zich 
hiervoor inzetten. Het betreft hulp die niet (meer) door professionals wordt 
geleverd. 
Het gaat veelal om praktische hulp, zoals kleine klusjes in en rondom het 
huis, hulp bij de boodschappen, digitale ondersteuning, hulp bij het invullen 
van belasting papieren, bij incidenteel vervoer, etc.  



  

Daarnaast worden en ook enkele gezamenlijke activiteiten aangeboden, 
zoals een “samen winkelen” programma of deelname aan een 
gespreksgroep, waar zelf ingebrachte thema’s aan bod komen. 
 
Middelpunt van onze organisatie is het (telefonische) servicepunt dat door 
vrijwilligers gerund wordt. Dagelijks koppelt men daar de vragen van 
abonnees aan de vrijwilligers. Ook verstrekken zij informatie en/of advies. 
Als de vraag te zwaar is of de klus te groot dan verwijst men door naar 
professionele organisaties.                                                         De 
vrijwilligers zijn goed opgeleid en denken klantgericht. Zij worden 
ondersteund door een professionele consulent zoals Daniella. 
 
Nieuwe abonnees krijgen een huisbezoek voor een nadere kennismaking en 
de actuele hulpvraag wordt dan ook besproken. 
 
Tevens is men bij WonenPlus Alkmaar altijd op zoek naar nieuwe 
vrijwilligers die iets voor hun buurtgenoten kunnen betekenen.  
Ook als je je niet vast wil verbinden als vrijwilliger kun je je aanmelden voor 
het doen van  eenvoudige burenhulp. Iets kleins doen voor een buur kan 
namelijk van enorme grote betekenis zijn voor de ander. Ook versterkt de 
hulp dicht bij huis de sociale verbondenheid in de wijk. 
  
Daniëlla is met regelmaat te vinden in de ochtend in wijkcentrum de 
Alkenhorst, waar u terecht kunt met uw vragen.  
 
Graag tot ziens! 
 

        

 

Odensehuis Alkmaar is een informatie- en ontmoetingsplek voor 

mensen met geheugenproblemen, beginnende dementie, hun familie of 

vrienden en alle belangstellenden.  

 

Sinds oktober 2021 is het Odensehuis geopend in wijkcentrum de Alkenhorst.  

Een kleine, vaste groep bezoekers heeft daar wekelijks een fijne ochtend, 



  

samen met hun mantelzorgers en een aantal vrijwilligers. Bewoners uit 

Alkmaar met geheugenproblemen of beginnende dementie zijn ook daar van 

harte welkom, met of zonder hun mantelzorger.  

Een praatje, koffie drinken, een spel, muziek, waar behoefte aan is, is 

mogelijk.  

Inmiddels zijn er in Alkmaar al 3 locaties waar men terecht kan en waar dus 

een Odensehuis is geopend. In de Oever in Oudorp en in de Mare Nostrum in 

Alkmaar Noord. 

  

Op vrijdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur in wijkcentrum De Alkenhorst, 

Schelfhoutlaan 4 in Alkmaar.  U bent van harte welkom om eens aan te 

schuiven. 

 

Aanmelden of meer weten 

Daniëlla IJsveld, contactpersoon, locatie De Hoef tel. 06 30261821 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

HET HOEVERSTAETE POPKOOR 
Er was hier een echtpaar komen wonen 
dat helemaal uit Friesland kwam 
en dat vanuit die verre provincie 
veel muzikaliteit met zich mede nam 
De man was jarenlang dirigent 
van een vrolijk koor in Friesland geweest, 
waar iedereen van had genoten, want  
zingen van popsongs is altijd een feest 
Dus wilde deze Jaap van der Wouden, 
dat ook in Hoeverstaete proberen; 
al waren de mensen daar wat ouder, 
hij dacht ze nog wel wat te kunnen leren 
Onze Jaap speelde prachtig op zijn gitaar, 
kon zingen en heel goed dirigeren, 
dus nam hij samen met Rita, zijn vrouw, 
het besluit hier het zingen te gaan stimuleren 
Er werd  een popkoor opgericht 
dat elke dinsdag ging repeteren, 
men was meteen heel enthousiast,  
en was zelfs bereid om Engels te leren 
Nu het koor een tijdje bezig is, 
is er een mooie klank ontstaan en 
waarschijnlijk kunnen ze in december 
wel een avond in  Carré gaan staan 
Dan zingen ze daar een Nederlands lied, 
zoals Droomland, met hun fluitsolist, 
of over Sjakie van de Hoek, die nog altijd node wordt gemist 
Ze zingen Halleluja, het droeve Brandend zand 
en met ‘Whiskey in the Jar’, zijn ze in Ierland aangeland. 
Wat een knappe prestatie van Jaap van der Wouden 
om dat in zo’n korte tijd te bereiken 
hij heeft een groot applaus verdiend en dat zullen we zeker laten blijken 
 
Bedankt  Jaap, je hebt veel plezier gebracht 
door zo enthousiast voor ons koor te staan 
en na de zomer zullen we graag 
weer lekker samen verder gaan.    
 
      Emma Albers-Gobes, 24 mei 2022 
 
 
 



  

Weekoverzicht 

Maandag Ochtend 09.45-11.00 uur    Koffiecorner 
 

 Middag 12.00 uur              Warme maaltijd 
14.00 uur              Handwerkclub 
14.30 uur              Schilderworkshop  

 Avond  

Dinsdag Ochtend 09.45-11.00 uur    Koffiecorner 
 

 Middag 12.00 uur              Warme maaltijd 
14.00 uur              Spelletjesmiddag 
16.00 uur              Borreluurtje 

 Avond   

Woensdag Ochtend 09.45-11.00 uur    Koffiecorner 
10.30-11.30 uur    Bloemenstal 
 

 Middag 12.00 uur              Warme maaltijd 
13.30 uur              Knutselclub 
14.00 uur              Jeu de boules 
 

 Avond Resto van Harte, vanaf 17.30 uur 
inloop 
 

Donderdag Ochtend 09.45-11.00 uur    Koffiecorner 
 

 Middag 12.00 uur              Warme maaltijd 
14.00 uur            Klaverjassen 
 

 Avond  

Vrijdag Ochtend 09.45-11.00 uur    Koffiecorner 
 

 Middag 12.00 uur              Warme maaltijd 
                   

 Avond  

Zaterdag Ochtend 09.45-11.00 uur    Koffiecorner 
 

 Middag 12.00 uur              Warme maaltijd 
 

 Avond  
 
 
 



  

Zondag Ochtend 09.45-11.00 uur    Koffiecorner 
 

 Middag 12.00 uur              Warme maaltijd 
 
Muziekactiviteit, data zie overzicht in 
de lift 
 

 Avond  

 
Heeft u nog ideeën voor een leuke activiteit of uitje? Geef het aan de 
huiscoordinator door en voel u vrij om het te organiseren. Natuurlijk 
ondersteunen wij u graag. 
 


