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Activiteitenkalender april 2019** 

Week 14 

Maandag 1 april                             

10.00 uur Tekenen en schilderen 

U bent welkom op de 1e etage. 

10.00-12.00 u Biljart 

U kunt instappen als beginner of gevorderde bij  

de ochtend- of de middaggroep. 

Buiten deze tijden op eigen gelegenheid. 

10.00-12.00 u Kaarten 

Wilt u gezellig klaverjassen of pesten, dan bent u van harte welkom. 

10.00-17.00 u Computer 

Wilt u iets leren op uw computer of tablet, neem dan contact op met Els 

Schravensande 06-16472365 

13.30-17.00 u 

 
Biljart 

U kunt instappen als beginner of gevorderde bij de ochtend- of de 

middaggroep. 

Buiten deze tijden op eigen gelegenheid. 

13.30-17.00 u Kaarten 

Wilt u gezellig klaverjassen of pesten, dan bent u van harte welkom. 

14.00-15.30 u Praattafel 

Schuif gezellig aan bij de gespreksgroep met verschillende thema’s. 

Dinsdag 2 april 

10.00-12.00 u Spelletjes spelen 

We gaan vanmorgen gezellig sjoelen en andere spelletjes spelen. Komt 

u ook? 

14.00-16.00 u Seniorengym 

Komt u naar de Brasserie en beweeg lekker mee. 

Woensdag 3 april 

10.00-14.00 u Dagopvang Light 

Vrijwilligers begeleiden een gezellig samenzijn met allerlei spelletjes, 

kleuren voor volwassenen en nog veel meer. Indien gewenst kunt u 

gezamenlijk de warme maaltijd nuttigen. U bent van harte welkom.  

Kleine bijdrage wordt gevraagd voor koffie/thee + koekje en eventuele 

maaltijd. 

10.00-12.00 u Sjoelen 

14.00-17.00 u Koersbal 

Donderdag 4 april 

10.00-12.00 u Biljart 
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 U kunt instappen als beginner of gevorderde bij de ochtend- of de 

middaggroep. 

Buiten deze tijden op eigen gelegenheid. 

10.00-12.00 u Brei/haakclub 

10.00-12.00 u Kaarten 

Wilt u gezellig klaverjassen of pesten, dan bent u van harte welkom. 

10.00-12.00 u De Muziekkring 
Gezellig met anderen naar muziek luisteren. 

13.30-17.00 u Biljart 
U kunt instappen als beginner of gevorderde bij de ochtend- of de 

middaggroep. 

Buiten deze tijden op eigen gelegenheid. 

13.30-17.00 u Kaarten 
Wilt u gezellig klaverjassen of pesten, dan bent u van harte welkom. 

14.00-16.00 u Crea groep 
Wilt u ook creatief bezig zijn en een mooie kaart maken? Kom dan eens 

gezellig bij ons kijken. 

Vrijdag 5 april 

17.00-19.00 u Dagmenu / Brasserie 

Geen zorgen om het eten, als weekafsluiting lekker een maaltijd 

nuttigen in de Brasserie. 

Voor het dagmenu dient u zich tevoren wel aan te melden!!! 

U kunt ook kiezen uit de menukaart, die op tafel staat. 

Zaterdag 6 april 

 Vandaag gaan 10 bewoners naar Blijdorp. 

Wij hopen op heerlijk weer en wensen deze bewoners heel veel 

plezier!!! 

En stichting Present, geweldig, heel erg bedankt. 

Zondag 7 april 

 Voetbal kijken 

 Week 15 

Maandag 8 april 

  

10.00 uur Tekenen en schilderen 

U bent welkom op de 1e etage. 

10.00-12.00 u 

 
Biljart 

U kunt instappen als beginner of gevorderde bij de ochtend- of de 

middaggroep. 

Buiten deze tijden op eigen gelegenheid. 

10.00-12.00 u Kaarten 
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Wilt u gezellig klaverjassen of pesten, dan bent u van harte welkom. 

10.00-17.00 u Computer 

Wilt u iets leren op uw computer of tablet, neem dan contact op met Els 

Schravensande 06-16472365 

13.30-17.00 u Biljart 

U kunt instappen als beginner of gevorderde bij de ochtend- of de 

middaggroep. 

Buiten deze tijden op eigen gelegenheid. 

13.30-17.00 u Kaarten 

Wilt u gezellig klaverjassen of pesten, dan bent u van harte welkom. 

14.00-15.30 u Praattafel 

Schuif gezellig aan bij de gespreksgroep met verschillende thema’s. 

Dinsdag 9 april 

10.00-12.00 u Spelletjes spelen 

We gaan vanmorgen gezellig sjoelen en andere spelletjes spelen. Komt 

u ook? 

10.00-12.00 u Bridgen 

Zowel ervaren spelers als beginners kunnen deze ochtend gezellig 

aanschuiven bij de Bridgeclub. 

Voor informatie: 078-6771247 of 078-6772641. 

14.00-16.00 u Seniorengym 

Komt u naar de Brasserie en beweeg lekker mee. 

Woensdag 10 april 

  

10.00-14.00 u Dagopvang Light 

Vrijwilligers begeleiden een gezellig samenzijn met allerlei spelletjes, 

kleuren voor volwassenen en nog veel meer. Indien gewenst kunt u 

gezamenlijk de warme maaltijd nuttigen. U bent van harte welkom.  

Kleine bijdrage wordt gevraagd voor koffie/thee + koekje en eventuele 

maaltijd. 

10.00-12.00 u Sjoelen 

Donderdag 11 april 

10.00-12.00 u Biljart 

U kunt instappen als beginner of gevorderde bij de ochtend- of de 

middaggroep. 

Buiten deze tijden op eigen gelegenheid. 

10.00-12.00 u Brei/haakclub 

10.00-12.00 u Kaarten 

Wilt u gezellig klaverjassen of pesten, dan bent u van harte welkom. 
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10.00-12.00 u De Muziekkring 
Gezellig met anderen naar muziek luisteren. 

13.30-17.00 u Biljart 
U kunt instappen als beginner of gevorderde bij de ochtend- of de 

middaggroep. 

Buiten deze tijden op eigen gelegenheid. 

13.30-17.00 u Kaarten 
Wilt u gezellig klaverjassen of pesten, dan bent u van harte welkom. 

14.00-16.00 u Crea groep 
Wilt u ook creatief bezig zijn en een mooie kaart maken? Kom dan eens 

gezellig bij ons kijken. 

Vrijdag 12 april 

14.00-19.00 u Lentefair 

Iedereen is van harte welkom.  
 

Speciaal voor deze dag is de Brasserie geopend tot 19.00 uur en kunt u 

tegen betaling genieten van Tomatensoep, Tosti Midden-Inn en een 

Broodje Bal met overheerlijke Pindasaus. Smullen maar!!! 

Zaterdag 13 april 

  

Zondag 14 april 

 Voetbal kijken 

Week 16 

Maandag 15 april 

10.00 uur Tekenen en schilderen 

U bent welkom op de 1e etage. 

10.00-12.00 u 

 
Biljart 

U kunt instappen als beginner of gevorderde bij de ochtend- of de 

middaggroep. 

Buiten deze tijden op eigen gelegenheid. 

10.00-12.00 u Kaarten 

Wilt u gezellig klaverjassen of pesten, dan bent u van harte welkom. 

10.00-17.00 u Computer 

Wilt u iets leren op uw computer of tablet, neem dan contact op met Els 

Schravensande 06-16472365 

13.30-17.00 u Biljart 

U kunt instappen als beginner of gevorderde bij de ochtend- of de 

middaggroep. 

Buiten deze tijden op eigen gelegenheid. 

13.30-17.00 u Kaarten 
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Wilt u gezellig klaverjassen of pesten, dan bent u van harte welkom. 

14.00-15.30 u Praattafel 

Schuif gezellig aan bij de gespreksgroep met verschillende thema’s. 

Dinsdag 16 april 

10.00-12.00 u Spelletjes spelen 

We gaan vanmorgen gezellig sjoelen en andere spelletjes spelen. Komt 

u ook? 

14.00-16.00 u Seniorengym 

Komt u naar de Brasserie en beweeg lekker mee. 

Woensdag 17 april 

10.00-14.00 u Dagopvang Light 

Vrijwilligers begeleiden een gezellig samenzijn met allerlei spelletjes, 

kleuren voor volwassenen en nog veel meer. Indien gewenst kunt u 

gezamenlijk de warme maaltijd nuttigen. U bent van harte welkom.  

Kleine bijdrage wordt gevraagd voor koffie/thee + koekje en eventuele 

maaltijd. 

10.00-12.00 u Sjoelen 

10.00-12.00 u Zingen in de Brasserie 

14.00-17.00 u Koersbal 

Donderdag 18 april 

10.00-12.00 u Biljart 

U kunt instappen als beginner of gevorderde bij de ochtend- of de 

middaggroep. 

Buiten deze tijden op eigen gelegenheid. 

10.00-12.00 u Brei/haakclub 

10.00-12.00 u Kaarten 

Wilt u gezellig klaverjassen of pesten, dan bent u van harte welkom. 

10.00-12.00 u De Muziekkring 
Gezellig met anderen naar muziek luisteren. 

13.30-17.00 u Biljart 
U kunt instappen als beginner of gevorderde bij de ochtend- of de 

middaggroep. 

Buiten deze tijden op eigen gelegenheid. 

13.30-17.00 u Kaarten 
Wilt u gezellig klaverjassen of pesten, dan bent u van harte welkom. 

14.00-16.00 u Crea groep 
Wilt u ook creatief bezig zijn en een mooie kaart maken? Kom dan eens 

gezellig bij ons kijken. 

Vrijdag 19 april 

17.00-19.00 u Dagmenu / Brasserie 
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Vandaag geen zorgen om het eten, als weekafsluiting lekker een 

maaltijd nuttigen in de Brasserie. 

Voor het dagmenu dient u zich tevoren aan te melden!!! 

U kunt ook kiezen uit de menukaart, die op tafel staat. 

Zaterdag 20 april 

  

Zondag 21 april 

 Voetbal kijken 

Week 17  

Maandag 22 april 

10.00 uur Tekenen en schilderen 

U bent welkom op de 1e etage. 

10.00-12.00 u Biljart 

U kunt instappen als beginner of gevorderde bij de ochtend- of de 

middaggroep. 

Buiten deze tijden op eigen gelegenheid. 

10.00-12.00 u Kaarten 

Wilt u gezellig klaverjassen of pesten, dan bent u van harte welkom. 

10.00-17.00 u Computer 

Wilt u iets leren op uw computer of tablet, neem dan contact op met Els 

Schravensande 06-16472365 

13.30-17.00 u Biljart 

U kunt instappen als beginner of gevorderde bij de ochtend- of de 

middaggroep. 

Buiten deze tijden op eigen gelegenheid. 

13.30-17.00 u Kaarten 

Wilt u gezellig klaverjassen of pesten, dan bent u van harte welkom. 

14.00-15.30 u Praattafel 

Schuif gezellig aan bij de gespreksgroep met verschillende thema’s. 

Dinsdag 23 april 

10.00-12.00 u Spelletjes spelen 

We gaan vanmorgen gezellig sjoelen en andere spelletjes spelen. Komt 

u ook? 

10.00-12.00 u Bridgen 

Zowel ervaren spelers als beginners kunnen deze ochtend gezellig 

aanschuiven bij de Bridgeclub. 

Voor informatie: 078-6771247 of 078-6772641. 

14.00-16.00 u Seniorengym 

Komt u naar de Brasserie en beweeg lekker mee. 
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Woensdag 24 april 

10.00-14.00 u Dagopvang Light 

Vrijwilligers begeleiden een gezellig samenzijn met allerlei spelletjes, 

kleuren voor volwassenen en nog veel meer. Indien gewenst kunt u 

gezamenlijk de warme maaltijd nuttigen. U bent van harte welkom.  

Kleine bijdrage wordt gevraagd voor koffie/thee + koekje en eventuele 

maaltijd. 

10.00-12.00 u Sjoelen 

Donderdag 25 april 

10.00-12.00 u Biljart 

U kunt instappen als beginner of gevorderde bij de ochtend- of de 

middaggroep. 

Buiten deze tijden op eigen gelegenheid. 

10.00-12.00 u Brei/haakclub 

10.00-12.00 u Kaarten 

Wilt u gezellig klaverjassen of pesten, dan bent u van harte welkom. 

10.00-12.00 u De Muziekkring 
Gezellig met anderen naar muziek luisteren. 

13.30-17.00 u Biljart 
U kunt instappen als beginner of gevorderde bij de ochtend- of de 

middaggroep. 

Buiten deze tijden op eigen gelegenheid. 

13.30-17.00 u Kaarten 
Wilt u gezellig klaverjassen of pesten, dan bent u van harte welkom. 

14.00-16.00 u Crea groep 
Wilt u ook creatief bezig zijn en een mooie kaart maken? Kom dan eens 

gezellig bij ons kijken. 

Vrijdag 26 april 
14.00-17.00 u Buurtbingo 

Speel mee en win mooie prijzen, 

€ 5,00 per deelnemer. 

  

Zaterdag 27 april 
  

Zondag 28 april 
 Voetbal kijken 

 

    Week 18 

Maandag 29 april 
10.00 uur Tekenen en schilderen 
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U bent welkom op de 1e etage. 

10.00-12.00 u Biljart 

U kunt instappen als beginner of gevorderde bij de ochtend- of de 

middaggroep. 

Buiten deze tijden op eigen gelegenheid. 

10.00-12.00 u Kaarten 

Wilt u gezellig klaverjassen of pesten, dan bent u van harte welkom. 

10.00-17.00 u Computer 

Wilt u iets leren op uw computer of tablet, neem dan contact op met Els 

Schravensande 06-16472365 

13.30-17.00 u Biljart 

U kunt instappen als beginner of gevorderde bij de ochtend- of de 

middaggroep. 

Buiten deze tijden op eigen gelegenheid. 

13.30-17.00 u Kaarten 

Wilt u gezellig klaverjassen of pesten, dan bent u van harte welkom. 

14.00-15.30 u Praattafel 

Schuif gezellig aan bij de gespreksgroep met verschillende thema’s. 

Dinsdag 30 april 
10.00-12.00 u Spelletjes spelen 

We gaan vanmorgen gezellig sjoelen en andere spelletjes spelen. Komt 

u ook? 

14.00-16.00 u Seniorengym 

Komt u naar de Brasserie en beweeg lekker mee. 

Alle genoemde activiteiten zijn bestemd voor bewoners Midden-Inn en buurtgenoten. 

Prijzen koffie, thee, (fris)drank, maaltijd zijn voor eigen rekening, mits anders vermeld. 
 

Aanvulling activiteitenkalender: 
 
 
 

 
 
  

 
 
 
 
 

                                               
 
 

 

C

**Elke donderdagmorgen is er muziek luisteren  
en/of samen zingen. Vindt u het leuk om  
                hierbij aanwezig te zijn, dan bent u welkom van  
                      10.00 – 12.00 uur in de Brasserie.  
 

**Bij de Creagroep op donderdagmiddag kunt u terecht voor het maken van 
leuke kaarten. Bent u creatief en lijkt het u leuk om in groepsverband kaarten te 
maken, dan bent u van harte welkom. 

 
  U kunt ook gewoon eens binnenlopen,  
      voor u besluit om er wekelijks bij te zijn. 
 

 

 

 

 
 


