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Van de Cliëntenraad
Beste bewoners,
Op de TV werd net het onderwerp eenzaamheid onder studenten besproken. Hierbij werd via interviews een beeld geschetst van de gevolgen, veroorzaakt door de gedeeltelijke lock-down bij studenten. Vooral
eerstejaars ondervinden problemen met het leggen van onderlinge contacten daar ze elkaar nauwelijks ontmoeten, doordat er bijvoorbeeld
geen feestjes georganiseerd worden, colleges/lessen vaak via de computer verlopen, enzovoort.
Eerst even iets over het moeilijke woord lock-down. Dit woord wordt al
bijna als een Nederlands woord gebruikt. Het is simpelweg de Engelse
vertaling voor het Nederlandse woord opsluiting, hetgeen toch echt minder prettig overkomt. Zolang we allemaal weten wat er mee bedoelt
wordt, is het niet zo erg.
Maar nu de link van de eenzaamheid onder de studenten met jullie als
bewoners van de Blanckenborg en andere zorgcentra. Het is moeilijk
om daaraan een kwalificatie te geven. Persoonlijk vind ik de situatie in
de zorgcentra een stuk gecompliceerder, omdat jullie in tegenstelling tot
de studenten ook nog eens veel minder mobiel zijn. Ook hier gelden de
corona-regels en worden afdelingen waar een infectie is vastgesteld
zelfs helemaal gesloten.
Het is helaas nodig om zowel jullie én het personeel te beschermen tegen deze rotziekte. Laten we daarom met elkaar (bewoners, personeel
en bezoekers) ons best doen om besmettingen buiten de deur te houden.
Her zal de nodige moeite kosten, maar weet je gesteund door een ieder,
die jullie een warm hart toe dragen
Jakob Kuiper voorzitter cliëntenraad

Bedankje
Lieve bewoners van de Blanckenborg en de aanleunwoningen,
Zoals u inmiddels hebt vernomen, heeft de ruimte van de Toko een andere bestemming gekregen. Daar houden wat mij betreft
mijn werkzaamheden op.
Ik wil u bedanken voor uw vertrouwen, de fijne gesprekken,
het delen van lief en leed. Dit alles maakte de Toko zoveel
meer dan alleen maar een winkeltje.
Ik wens u het allerbeste en zo mogelijk veel gezondheid.
Een dikke knuffel van Hennie

Vaccinaties
De griep- en pneumokokken vaccinatie periode
komt eraan. U hebt hierover een brief gehad.
In de week van 17 november wordt aan alle bewoners van afdelingen Roos, Krokus, Tulp, Klaproos,
Lijster en Eiber de griepprik aangeboden.
Ook wordt in de week van 17 november aan bewoners van deze afdelingen die dit jaar 73, 74, 75, 76, 77, 78 of 79 jaar worden of zijn geworden
de pneumokokkenprik aangeboden. Voor meer informatie kunt u terecht
bij de coördinerend verpleegkundige of eerst verantwoordelijk verzorgende van de eigen afdeling.

Even voorstellen!
Mijn naam is Frank Andriesse.
Ik ben de cliëntenvertrouwenspersonen Wet zorg en dwang voor de Blanckenborg. Sinds 1 januari 2020 bestaat het recht om als cliënt/wettelijk vertegenwoordiger ondersteuning te krijgen van een cliëntenvertrouwenspersoon
Wet zorg en Dwang indien iemand volgens de Wet onvrijwillige zorg ontvangt.
Mijn kerntaken zijn:
•
Informatieverstrekking over o.a. de rechtspositie van de cliënt;
•
Pro actief werken: Ik kan voorlichting geven over mijn rol en zal op locatiebezoek komen;
•
(Klachten)ondersteuning: ik kan samen met u uw vraag verhelderen,
ondersteunen bij het schrijven van brieven, gesprekken samen voorbereiden, ondersteunen bij gesprekken, ondersteunen bij een klachtenprocedure;
•
Signalering: ik kan situaties signaleren waarbij de rechtspositie van de
cliënt in het geding is.
Als cliëntenvertrouwenspersoon ben ik onafhankelijk (niet in dienst van de
zorgaanbieder), partijdig (ik sta naast de cliënt) en procesondersteuner. Ik
werk vertrouwelijk en heb geheimhoudingsplicht.
Voor meer informatie over mijn rol kunt u terecht op de website: www.
dwang in de zorg.nl. Hier kunt u ook folders vinden waarin de wet en de rol
van cliëntenvertrouwenspersoon goed wordt uitgelegd.
Gedurende het jaar kunt u mij tegen komen op uw locatie. U kunt mij dan
aanspreken en als u dit wenst een afspraak maken voor een gesprek.
U kunt mij ook benaderen voor het aanwezig zijn bij o.a. gesprekken met begeleiders of bij een zorgplanbespreking als het gaat over onvrijwillige zorg.
Telefoonnummer Frank Andriesse :
06 82531676 of:
085 4874012
(algemeen nummer van quasir, ook bereikbaar in de weekenden).
Mailadres: frankandriesse@quasir.nl

Grootletterboeken uitleen
De uitleen van grootletterboeken vindt zolang de corona-maatregelen gelden op een andere manier
plaats: wij komen bij u langs! Donderdag 19 november is de eerstvolgende boekenruil-ochtend.
Mocht u een boek willen hebben en u bent geen lid:
bel naar toestel 307 of naar de receptie. Het lidmaatschap is gratis! Veel leesplezier!

Vesper
Tijdens mijn vakantie zag ik op het informatiebord van een kerk in Rostock een overdenking die mij raakte. Ik heb voor u de gedachten van Andrea Schwarz vertaald:
De drie handen van God
Natuurlijk zult u zeggen:
God heeft geen drie handen,
je kunt maar twee handen hebben.
Uit het zicht van mensen
heeft u gelijk.
Maar God is anders.
Af en toe,
waar mensen maar twee handen hebben,
heeft Hij drie.
Met een vinger van de eerste hand
raakt Hij ons heel teder,
roept in ons het leven wakker,
Verlangen, nieuwsgierigheid
willen, opstaan,
gaan, verwondering.
En dan raken wij onszelf kwijt,
verdwalen
geven ons over
aan de machten van de dood.
En dan grijpt ons zijn tweede hand,
trekt ons vanuit het donker het licht in,
leidt ons uit de afgrond.
Hij wordt voelbaar,
wordt concreet,
daagt ons uit.
En dan staan we daar
naakt en bloot voor Hem,
alleen.
En dan komt
Zijn derde hand.

Zij legt zich neer op mijn schouder,
geeft mij kracht,
versterkt mijn rug,
is bij mij
als ik opstap
en misschien zelfs thuis kom.
Geraakt zijn,
eruit getrokken,
meegaan.
Drie handen
zijn één hand
Vader
Zoon
en Heilige Geest.
Hartelijke groet,
namens de vier ‘samenwerkende’ gemeenten
Blijham, Wedde, Bellingwolde en Vriescheloo,
ds. Wolf Jöhlinger
Verwenmaand is het thema van november….
In november zijn de activiteiten deels gericht op verwenmomenten.
Denk hierbij aan allerlei extra lekkernijen, handmassages, nagels lakken,
make up enzovoort….
De eerste activiteit is op maandag 9 november, zie het artikel over de Jerusalema Dans
elders in dit blad. Dit is echter niet alles wat
deze dag te bieden heeft!
Wat denkt u van een lekker gebakje bij de
koffie en een traktatie van de poffertjeskraam buiten? Ook schenken we aandacht
aan medewerkers die dit jaar een jubileum
te vieren hebben. U begrijpt dat we het dit
jaar zonder een feestelijke receptie moeten
doen maar op elke afdeling staat er wel wat leuks klaar voor elke jubilaris. Ook vanuit deze kant willen we alle jubilarissen met een 12½ , 25, 30,
35, 40 of 45 jarige dienstverband van harte feliciteren!

Kareltje de Kraai
Zomer 2009, het was een warme zomerdag en ik liep met onze hond
een rondje door de Barlage in Vlagtwedde. Gekomen bij de parkeerplaats van het voetbalveld zag ik een zwarte kraai op de grond zitten. Ik
kon er vlak bij komen, hij vloog niet weg, het was een zielig hoopje zwarte veren, het leek mij een jonge vogel. Mooi laten zitten, dacht ik, ouders
komen hem straks wel eten brengen. Het liet mij niet los en na een half
uurtje kwam ik terug, de kraai
zat er nog, vol in de zon, snavel
een stukje open. Zo te zien was
hij aan het eind van zijn latijn.
Zonder hulp gaat dit niet goed
aflopen, dus kraai gepakt en
mee naar huis. Als kind had ik
een tamme kraai gehad, maar
dat was een kauwtje. Zou je
een zwarte kraai ook tam kunnen maken?
Thuis gekomen eerst maar
eens wat water in zijn snavel, daarnaast een beetje kattenvoer uit een
blikje. Hij bleef versuft zitten, tja…… en wat nu. Ik had nog een stuk tuingaas, daar maar een soort hok van gemaakt op een oude tuintafel. Een
paar stokken er door waar hij eventueel op kon zitten. Bakje water er in
en bakje kattenvoer, ondertussen hadden we hem ook al een naam gegeven “Kareltje” .
Maar zonder hulp
ging het niet echt beter, Kareltje at niet uit
zichzelf. Om het uur
een beetje water,
vermengd met wat
kattenvoer met een
oude injectiespuit in
zijn snavel en jawel,
na een dag verzorging zat hij de volgende dag op een
van de stokken in zijn
hok. Eerst nog een
beetje bang en schuw voor mij, maar in de loop van de dag at hij van
een lepeltje.

Niet alleen kattenvoer uit blik, maar ook wat gekookt ei ging met gemak
naar binnen. Kareltje begon al wat praatjes te krijgen en de volgende
dag schreeuwde hij om eten “Kaaaa, kaaaa” Hij fladderde wat door de
kooi, wij hadden het grootste plezier aan Kareltje.
Na een paar dagen was er opeens bezoek voor hem, twee volwassen zwarte kraaien zaten op
het hok en ze hadden behoorlijk
kabaal met zijn drieën. De volgende dag waren ze er weer en
het was net alsof ze Kareltje wel
kenden. Zou het een jong van
hun zijn, zo te zien waren ze niet agressief tegen hem. Wat nu, moeten
we hem in de kooi houden of hem zijn vrijheid geven en maar zien hoe
het afloopt. We hebben Kareltje op het dak losgelaten, de andere twee
kraaien kwamen bijna direct
naar hem toe.
Het was net een familiehereniging, het was alsof ze hem liefkoosden. De drie kraaien bleven
in de omgeving van ons huis.
Om Kareltje wat te helpen zette
ik elke dag wat eten neer. En hij
was er elke dag om zijn maaltje
te halen. Eerst op de kooi, later
voor het huis op de steiger.
Momenteel zijn er twee
families zwarte kraaien
die komen eten: brood,
kattenvoer, spaghetti
en nog heel veel anders. Of het Kareltje
nog is weten we niet,
maar het is wel heel
leuk dat ze direct komen eten als ik roep:
Kareltje, Kareltje.
Jan Steenhuis

Vaste plantjes gezocht voor de Binnentuin
Onze Binnentuin wordt steeds mooier. Er kan echter nog meer aanplant
bij om het geheel zo gevarieerd mogelijk te maken. Wie van onze lezers
heeft nog vaste plantjes (of stekjes) in de tuin staan die wij mogen hebben? U zou ons en de vrijwillige tuinmannen er heel blij
mee maken…
De plantjes kunnen worden afgegeven bij de hoofdingang (in verband met de coronamaatregelen moeten
we zoals bekend zoveel mogelijk afstand houden….).
Wij zorgen er dan weer voor dat de plantjes gepoot zullen worden. Namens alle tuinliefhebbers in de Blanckenborg: heel veel dank!

Sint Maarten op 11 november
Ondanks deze nare tijd proberen we
Sint Maarten toch op een zo’n leuk
mogelijke wijze te vieren.
Helaas kunnen de kinderen van basisschool de Loopplank niet naar
binnen. Wel gaan ze woensdagochtend11 november een rondje lopen
om de Blanckenborg en proberen
wij ook naar de Binnentuin te gaan.
Met hun mooie lampions én natuurlijk met het zingen van de SintMaarten liedjes. Wij zorgen hier en
daar voor traktaties.
Achter het glas hopen we dat u er van kunt genieten. Wilt u toch wat geven? Bij de buitendeur zou u op een tafeltje wat lekkers kunnen neerleggen. Of neem even contact op met Clarie de Boer, dan overleggen we
wat mogelijk is (telefoon 0597-565500). U begrijpt dat veiligheid voorop
staat, we moeten dus even goed kijken naar de mogelijkheden.
Er komen ongeveer 73 kinderen.
Mocht het deze ochtend nu heel erg regenen, dan gaat de optocht niet
door, we hopen dus dat de weergoden ons goed gezind zullen zijn.
We wensen iedereen heel veel plezier!

Medewerkers gaan dansen!
Maandag 9 november gaan we er een hele gezellige dag van maken!
We gaan namelijk een filmpje opnemen van dansende collega’s. Waarom? Medewerkers uit de zorg worden over de gehele wereld uitgedaagd een dansje uit te voeren. Deze dans heet de Jerusalema Dans.
Dit is een dans die staat voor hoop in deze moeilijke coronatijd.
Op deze dag zullen alle afdelingen om de
beurt de dans op gepaste afstand van elkaar
uitvoeren. Dat moment zal u vast niet ontgaan, het is leuke muziek die troost geeft en
waar we blij van worden.
Van alle dansjes maken we dan één mooie
opname die we kunnen uitzenden via de televisie en social media.
Misschien zijn er ook bewoners die ook mee
willen doen, zij het op aangepaste wijze? Laat
het ons weten, dan gaan we ervoor!
Ook hebben we deze dag nog meer leuke verassingen….
Kortom, hopelijk wordt het een dag met een gouden randje ondanks
deze bizarre tijd.

De dagbesteding gaat tijdelijk verhuizen
Met ingang van maandag 2 november
gaat de dagbesteding (Blijborgje en
Berk) tijdelijk naar het dorpshuis Het
Oude Wapen in Blijham. Dit is besloten
in verband met een veilige uitvoering
van de corona maatregelen.
We wensen de gasten en het team
daar veel succes en hopen dat als alles weer veiliger is, hen weer te mogen
begroeten in de Blanckenborg!

Bewoner mutaties
•

In de afgelopen periode is overleden:
Mevrouw Uil, kamer 13
Wij wensen familie en vrienden veel sterkte
toe in deze moeilijke tijd.

•

(Interne) verhuizingen:
De heer Elderman van kamer ELV1 naar kamer 25

•

Nieuwe bewoners zijn:
Mevrouw R. Kuiper, kamer ELV1
De heer van der Laan, kamer 41 ELV
Wij heten u van harte welkom en hopen dat u spoedig went
en zich thuis zult voelen in uw nieuwe omgeving.

De schoonheidsspecialiste
Maandagmiddag 30 november is Karin
Venema weer aanwezig in de Blanckenborg (kapsalon). Op afspraak kunt u bij
haar terecht voor kleine en grotere behandelingen (epileren, gezichtsbehandeling enz.) Via de receptie kunt
u zich aanmelden of bellen via het nummer 0597-565500.
Bewoners van de aanleunwoningen kunnen Karin rechtstreeks bellen
voor het maken van een afspraak: 06-28534881

Puzzel
Vul bij de onderstaande zinnen een groente– of fruitsoort in:
1. Gelukkig hadden we wat geld opzij gelegd en hebben we nu een
…………..voor de dorst
2. Dat interesseert mij geen ………..
3. Het is zijn verdiende straf, …….. komt om zijn loontje
4. Hij wilde beide partijen tevreden houden, hij wilde de ……….. en
de geit sparen
5. Ik sta hier al uren te wachten, ik sta hier …..te schieten
6. Je moet geen …......….. met ……..….. vergelijken
7. De man verkoopt het meisje knollen voor ……..
8. Ik draaide voor de moeilijkheden op, ik bleef met de gebakken …..
zitten
9. Ik moest er zo van transpireren, ik zweette ………
10. Hij is onze jongste telg, onze jongste ……
11. Wie honger heeft eet alles, honger maakte rauwe ……...zoet
12. Ik wil van die rommel af, ik ga het voor een ..…. en een ei verkopen
13. Men moet geen halve maatregelen nemen, maar het kwaad met …....
en tak uitroeien
14. Ik kan geen hoogte van hem krijgen, die kerel is een rare ……
15. En nu is het genoeg, nu zijn de …….gaar!
16. Hij werd bedrogen, hij kocht ….. .. voor ……….
17. Ik mocht alleen voor spek en …..… meedoen
18. Ach, doe geen moeite, het sop is de …...niet waard
19. Ik was helemaal in de war, ik was helemaal in de …..
20. Ik zei het hem recht voor zijn …..
Antwoorden 1. appeltje 2. biet 3. boontje 4. kool 5. wortel 6. appels, peren 7. citroenen
8. peren 9. peentjes 10. spruit 11. bonen 12. appel 13. wortel 14. snijboon 15. rapen
16. knollen, citroenen 17. bonen 18. kool 19. bonen 20. raap

t Slöt (geschreven door Okkie Noordhuis-Noordhof)
“Hinderk! hè….Hinderk!” heurde hai dat goud, was doar aine dij hom
ruip? Hinderk keek verschrikt om. Hai was met n collegoa op stap en omdat t zo waarm was haren ze even n winkel andoan, om wat vrisdrinken
te hoalen, mor ja…..t wàs tenslötte in de boas zien tied! Hai vuilde zuk n
hail klaain beetje schuldeg en doarom schroak e wat.
Hai keek achterom wèl of dat wel was, dij hom ruip en toun zag e t al:
t was Koba, zien nije buurvraauw. Koba was n poar moand leden
traauwd en noast Hinderk zien pa en moeke wonen kommen en dus ook
noast Hinderk, want dij woonde nog aaltied thuus. Zien bruiers en susters
zeiden wel ais: “Woarom goast toch nait op die zulf wonen jong, zo bliefst
ja n moekes-kind.”Hinderk laagde der wat om. t Ging hom best noar zin
zo en as e veur zukzelf koken mos, din wer t ja toch n flottje-boudel.
Nee, hai haar der nog gain zin aan en veuraal nou Koba en Geert noast
heur wonen kommen wazzen! Geert was zowat net zo old as hai en ze
konden t goud met nkander vinden. Nou haar e vlak bie huus aine woar e
soavonds ais n woordje kwiet kon. Nee hur, t bevuil hom goud zo.
En nou ston Koba doar din, bie winkel. Ze haar t winkel-woagentje leegpakt in heur fietstas en nou wol ze heur fiets van t slöt òfdoun, mor op ain
of aander menaaier kreeg ze dat nait veur nkander. “Wölst doe mie even
helpen Hinderk?” zee ze, “t slöt is bliekboar nait goud meer. Ik wait t ook
nait. Wolst even kieken. k Heb nog hóast ook, want mörgen bin k joareg
en k heb n kouke in oven stoan en dij mout mie aigenlieks nait misottjen.
”Nou, dat wol e wel even doun veur zien buurvraauw. Hai bekeek fietse
ais en paasde t sleudeltje der even in. Nee, dat wol nait. “Hest goie fietse
wel?” zee e. “Joa, wat dochstoe din, ”kwam Koba verontwoardigd uut
hörn, “Kiek mor”: van fietsmoaker Klapper, nou doar heb ik mien fietse
vandoan en dizze fietstazzen ook, nee hur…..t is hom wel, mor hai wil
nait lös.”
Hinderk bekeek t nog ais. “Waist wat,” zee e, “wie binnen
hier nou toch met auto en k heb mien raif bie mie. K Heb
wel n knieptaang veur zulkse kerwaaichies, din zol k
hom even lösknippen. Din kinstoe in elk geval weer
thuuskommen.” Joa, dat mos din mor en t was mor n
zoes of t slöt was déur.
“Bedankt hur”, zee Koba, “Geert mout der vanoavond mor even n nije
slöt opzetten. Enne….doe komst mörgenoavend zeker ook wel even op
verjoardagsverziede hè?” Nou, dat leek Hinderk wel wat tou en hai beloofde din ook dat e van de partij wezen zol.

Koba stapte weer op heur fietse en wol der vandeur goan, mor toun gebeurde t: “Hè, stop es even,” heurden ze opains roupen. Der kwam met
n noodgang n wicht aan runnen en greep fietse vast, woar Koba al op
zat. “Wat dust doe mit mien fiets! “ “Dien fiets?” zee Koba, “dien fiets?
Hou komst doar wel nait bie, dat is míen fiets.” Och heden, Hinderk vuiilde zuk even hail slim beroerd. Wat haar e nou ommaans had! Hai zag
zichzulf al op t plietsieburo zitten wegens daifstal en t vernailen van aanderman zien spullen.
Ze zag der aigenlieks ook betraauwboar genogt uut, dat Koba begon al
wat te twieveln. “Moar….woar is míen din?” Ze hoelde sikkom. Ze keek t
haile fietsenrek ais laangs en toun zag ze t! Doar ston e, drij standers
wieder. Zuver dezulfde fiets. Met zulfde fietstazzen der op. “Wel het dat
slöt din stukkend moakt?” zee t wichie. Nou kwam Hinderk noar veuren:
“Ikke!” zee e, “Koba zee dat dat heurent was en zodounde, mor k zel joe
dat wel vergouden hur!” t Wicht keek met grode ogen. “Koba? Haist doe
Koba? Ik mainde al dat ik wat bekinds zag. Bistoe Koba Maaier? Joa, ik
zai t. Din heb ik vrouger bie die in klazze zeten. Doe wast aaltied n beetje n verlegen wichie. Kinst mie nog wel? Ik hait Tineke. Tineke Grasdiek.”
“Bist doe Tineke?” kwam Koba nou ook. “Hou ist wel nait met die, en
woar woonst en…..hou ist meugelk, joa, nou zai ik t ook wel!” Hinderk en
zien collegoa keken verboasd noar de baaide wichter dij mor deur
kwedelden. “Heb je mie nog neudeg?” vruig e, äans wol k wel geern vot,
want t is ónder waarktied, zai je!”
“Nee hur”, zee Tineke, “wie regeln dat wel even onder nkandr, Koba en
ik. Zo slim ist t ja ook nait. Zo duur zel n nij slöt nait wezen. t Was n pak
van Hinderk zien haart. Mor of Koba heur kouk fersounlek uut oven
kwam? Doar haar e zien twievels nog wel over. Aigenlieks haar n bult lol
om haile situoatsie. “Gain gek wichie aans,” docht e, “dij Tineke. Toch es
aan Koba vroagen wat t veur aine is!”
Volgende dag was Koba joareg. Hinderk was der ook en Koba heur nije
vriendin ook! Ze wazzen guster zeker nog nait uutproat roakt. As je
nkander noa zoveul joar ook weer tegen t lief lopen! t Was slim gezelleg,
dij oavend. Ze hebben gàin kouk had, want dij was nait zo goud lukt, zee
Koba en ze gaf even n knipoog aan Hinderk. Joa...t was slim gezelleg!
Tineke zat noast Hinderk en ze hebben n haile bult òfproat met n baaident.
Twij joar loater gingen Geert en Koba op bruloft. Tineke en Hinderk wollen persé dat ze de háile dag
kwammen. Zai wazzen ja getugen west vanòf t aldereerste begun, vanof t slöt, zeg mor.

Het zit ‘m in de kleine dingen…..

Afdeling Roos heeft op de gang een hoekje gecreëerd waar iemand die
er behoefte aan heeft een kopje koffie kan pakken. Een beetje extra
aandacht in deze bizarre tijd, dat doet een mens goed...

High Lunch Tea
Afgelopen maand heeft elke afdeling een
gezellige High Lunch Tea aangeboden gekregen. En wat was het lekker, bewoners
(en medewerkers) hebben genoten!

PUZZELHOEK
De oplossing van de vorige puzzel was: computer. Mw. Takens van de
Esweg is de gelukkige winnaar. Gefeliciteerd, de attentie komt eraan.
Ook deze keer een woordzoeker in de puzzelhoek. Als u onderstaande
woorden wegstreept in de puzzel houdt u één woord over. De oplossing
kunt u in de nieuwsbrief –postbus deponeren die bij de receptie hangt of
afgeven bij de receptie. Uit de goede oplossingen trekken we een winnaar voor een leuke attentie. Veel succes!
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BOEKEN—BRILLENKOKER—ERWTENSOEP—HIGH TEA—KAAS—
KAMPIOENEN—KIPKAPKOGEL—LAMPION—LEZEN—
NOVEMBERMAAND—POMPOEN—PUZZELBOEK—SALADE—
SEIZOENEN—SINTMAARTENLIED—SMAAD—STAMPPOT

Alle activiteiten november op 1 rij…...
Zondag 1 november

Stamtafelmaaltijd, 12 uur Doe & Eetcafé

Maandag 2 november

Stamtafelmaaltijd, 12 uur Doe & Eetcafé
Beweegles met Jos op Eiber, 15.00 uur
Beweegles met Jos op Lijster, 16.00 uur

Dinsdag 3 november

Bloemschikochtend, Eiber/Lijster 10 uur
Stamtafelmaaltijd, 12 uur Doe & Eetcafé

Woensdag 4 november Stamtafelmaaltijd, 12 uur Doe & Eetcafé
Donderdag 5 november Stamtafelmaaltijd, 12 uur Doe & Eetcafé
Schilderclub Krokus/Klaproos, 14 uur
Vrijdag 6 november

Beweegles met Jos op Krokus, 10.45 uur
Stamtafelmaaltijd, 12 uur Doe & Eetcafé
Beweegles met Jos op Roos, 15 uur
Beweegles met Jos op Tulp, 16 uur

Zaterdag 7 november

Stamtafelmaaltijd, 12 uur Doe & Eetcafé

Zondag 8 november

Stamtafelmaaltijd, 12 uur Doe & Eetcafé

Maandag 9 november

Feestelijke dag met dansjes van medewerkers
Gebak en poffertjes!
Stamtafelmaaltijd, 12 uur Doe & Eetcafé
Beweegles met Jos op Roos 15.00 uur
Beweegles met Jos op Tulp, 16.00 uur

Dinsdag 10 november

Bloemschikken Roos/Tulp, 10 uur Wilp
Inloopspreekuur Beter Horen voor aanleunwoningen , 11 uur Vissenkom
Stamtafelmaaltijd, 12 uur Doe & Eetcafé

Woensdag 11 november Sint maartenloop (buitenronde om het gebouw)
vanaf 10.30 uur leerlingen van CBS Loopplank
Stamtafelmaaltijd, 12 uur Doe & Eetcafé
Donderdag 12 november Inloopspreekuur Fieret Optiek 10 uur bij de
hoofdingang
Stamtafelmaaltijd, 12 uur Doe & Eetcafé

Alle activiteiten november op 1 rij…...
Vrijdag 13 november

Beweegles met Jos op Krokus, 10.45 uur
Stamtafelmaaltijd, 12 uur Doe & Eetcafé
Beweegles met Jos op Eiber, 15 uur
Beweegles met Jos op Lijster, 16 uur

Zaterdag 14 november

Stamtafelmaaltijd, 12 uur Doe & Eetcafé

Zondag 15 november

Stamtafelmaaltijd, 12 uur Doe & Eetcafé

Maandag 16 november Stamtafelmaaltijd, 12 uur Doe & Eetcafé
Beweegles met Jos op Eiber, 15.00 uur
Beweegles met Jos op Lijster, 16.00 uur
Dinsdag 17 november

Bloemschikken Krokus/Klaproos, 10 uur
Stamtafelmaaltijd, 12 uur Doe & Eetcafé

Woensdag 18 november Stamtafelmaaltijd, 12 uur Doe & Eetcafé
Donderdag 19 november Rondgang Boekenuitleen, vanaf 10 uur
Stamtafelmaaltijd, 12 uur Doe & Eetcafé
Schilderen Roos/Tulp, 14 uur Wilp
Vrijdag 20 november

Beweegles met Jos op Krokus, 10.45 uur
Stamtafelmaaltijd, 12 uur Doe & Eetcafé
Beweegles met Jos op Roos, 15 uur
Beweegles met Jos op Tulp, 16 uur

Zaterdag 21 november

Stamtafelmaaltijd, 12 uur Doe & Eetcafé

Zondag 22 november

Stamtafelmaaltijd, 12 uur Doe & Eetcafé

Maandag 23 november Stamtafelmaaltijd, 12 uur Doe & Eetcafé
Beweegles met Jos op Eiber, 15.00 uur
Beweegles met Jos op Lijster, 16.00 uur
Dinsdag 24 november

Bloemschikken Eiber/Lijster, 10 uur
Stamtafelmaaltijd, 12 uur Doe & Eetcafé

Woensdag 25 november Stamtafelmaaltijd, 12 uur Doe & Eetcafé
Donderdag 26 november Stamtafelmaaltijd, 12 uur Doe & Eetcafé
Schilderclub Krokus/Klaproos, 14 uur

Alle activiteiten november op 1 rij…...
Vrijdag 27 november

Beweegles met Jos op Krokus, 10.45 uur
Stamtafelmaaltijd, 12 uur Doe & Eetcafé
Beweegles met Jos op Roos, 15 uur
Beweegles met Jos op Tulp, 16 uur

Zaterdag 28 november

Stamtafelmaaltijd, 12 uur Doe & Eetcafé

Zondag 29 november

Stamtafelmaaltijd, 12 uur Doe & Eetcafé

Maandag 30 november Stamtafelmaaltijd, 12 uur Doe & Eetcafé
Schoonheidsspecialiste Karin, vanaf 13 uur
in de kapsalon (volgens afspraak)
Beweegles met Jos op Eiber, 15.00 uur
Beweegles met Jos op Lijster, 16.00 uur
Bedankje
(ingezonden door bewoners Berkenpad en Kroonhoeve)

