
 

 

     

 

  

 

  

 
 

             

             Activiteitenprogramma 
April 

 

      Ontmoeten & gezelligheid in de Hof van Ammers 
 

 
              

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 

 

‘April doet wat hij wil…’ 
 

Een maand met meerdere thema’s in één: 
Zo staan we met elkaar stil bij het thema ‘Pasen’, 

worden we verrast met pannenkoeken (gebakken door 
de wijkagenten van Groot-Ammers) om ‘ons’ een hart 

onder de riem te steken & sluiten we in Oranje stijl deze 
maand weer af… 

 
                Voor dinsdag 5 april staat er een 

creatieve activiteit op het programma. 
Bent u benieuwd naar wat we gaan maken?    

 Het voorbeeld is te zien bij de balie 
bij de gastvrouwen. 

 
Bij sommige activiteiten is het noodzakelijk om u 

op te geven door middel van het bijgevoegde 
opgaveformulier. 

 
Op de meeste dagen is een activiteit gepland.  

Tevens bieden wij ook individuele activiteiten aan op het 
appartement of in een klein groepje;                               

u wordt hier persoonlijk voor uitgenodigd! 
 

U bent van harte welkom om aan te sluiten bij 
één (of meerdere) van onze activiteiten. 
Heeft u vragen..? Laat het ons weten! 

 
Een vriendelijke, lentegroet 

namens het team van Welzijn 



 

 

 

Activiteiten programma week 13 
Zondag 27 maart 

09.30 uur Uitzending Kerkdienst 
Herv. Gem. Groot-Ammers 
Ridderzaal (+ collecte) 

Maandag 28 maart 

14.45 uur Vragenderwijs 
Ridderzaal 

Dinsdag 29 maart 

 Individuele activiteiten 

Woensdag 30 maart 

09.15 uur 
 
10.30 uur 

Bewegen 
Ridderzaal 
Bewegen 
Ridderzaal 

Donderdag 31 maart 

10.30 uur Geheugenfitness 

Ridderzaal 

Vrijdag 1 april 

14.45 uur 
 
14.45 uur 

 
19.00 uur 

Beleef het mee 
Ridderzaal 
Vrij-mi-bo 
Gezellig borrelen in de Binnenhof                
(€ naar gebruik) 
Bijbelkring 
Ridderzaal 
 



 

 

Activiteiten programma week 14 
Zondag 3 april 

09.30 uur Uitzending Kerkdienst 
Herv. Gem. Groot-Ammers 
Ridderzaal (+ collecte) 

Maandag 4 april 

14.45 uur Zangmiddag 
Ridderzaal 

Dinsdag 5 april 

10.00 uur 
 
19.00 uur 

Creatief: Paas Deurkrans van karton  

Ridderzaal - €2,20 en       €3,60 
Paasviering Kinderclub 
Ridderzaal 

Woensdag 6 april                                             

09.15 uur 
 
10.30 uur 
 

Bewegen 
Ridderzaal -  €11.30 incl. koffie 
Bewegen 
Ridderzaal  

Donderdag 7 april 

14.45 uur 
 

Spelletjes 

Ridderzaal  

Vrijdag 8 april 

14.45 uur 
 
14.45 uur 
 
 
 

Levend ganzenbord 
Ridderzaal 
Vrij-mi-bo 
Gezellig borrelen in de Binnenhof  
(€ naar gebruik) 
 

U bent in de ochtend en/of middag beneden in het restaurant 
altijd welkom om een kopje koffie/thee te drinken 



 

 

Activiteiten programma week 15 

Zondag 10 april 

09.30 uur Uitzending Kerkdienst 
Herv. Gem. Groot-Ammers 
Ridderzaal (+ collecte) 

Maandag 11 april                           

14.45 uur Filmmiddag met de zandtovenaar 
Ridderzaal 

Dinsdag 12 april                             

10.00 uur 
 
14.45 uur 

Beautyochtend 

Ridderzaal €1,55 en  €3,10 
Paasmiddag (i.s.m. Netta Hakkenberg) 
Ridderzaal 
 

 
 

Woensdag 13 april                         

09.15 uur 
 
10.30 uur 
 
17.00 uur 
 

Bewegen 
Ridderzaal  
Bewegen 
Ridderzaal  
Broodmaaltijd in teken van Pasen 
Ridderzaal  €3,20 en       €5,25 

Donderdag 14 april                         

10.30 uur 
 

Geheugenfitness 

Ridderzaal 

Vrijdag 15 april                                           Goede vrijdag            

14.45 uur 
 
 
14.45 uur 
 

Paaseieren zoeken 
Ridderzaal 
 
Vrij-mi-bo 
Gezellig borrelen in de Binnenhof  
(€ naar gebruik) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U zij de glorie, opgestane Heer 
U zij de victorie, nu en immer weer 

Uit een blinkend stromen, daalde d'engel af 
Heeft de steen genomen, van 't verwonnen graf 

U zij de glorie, opgestane Heer 
U zij de victorie, nu en immer meer 

Zie hem verschijnen, Jezus, onze Heer 
Hij brengt al de Zijnen, in Zijn armen weer 

Weest dan volk des Heren, blijde en welgezind 
En zegt telkens kere, Christus overwint! 

U zij de glorie, opgestane Heer 
U zij de victorie, nu en immer meer 

Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft 
Die mij heeft genezen, die mij vrede geeft 

In Zijn goddelijk wezen, is Zijn glorie groot 
Niets heb ik te vrezen, in leven en in dood 

U zij de glorie, opgestane Heer 
U zij de victorie, nu en immer meer 



 

 

 



 

 

Activiteiten programma week 16 
Zondag 17 april                                           1e paasdag 

09.30 uur Uitzending Kerkdienst 
Herv. Gem. Groot-Ammers 
Ridderzaal (+ collecte) 

Maandag 18 april                                        2e paasdag                          

15.00 uur Muzikale invulling door 
‘de zusters uit de Hof 
Ridderzaal 

Dinsdag 19 april                             

10.00 uur 
 
14.45 uur 

Bloemschikken 

Ridderzaal €5,15 en  €6,70 
GiGa Molenlanden 

Ridderzaal 

Woensdag 20 april                         

09.15 uur 
 
10.30 uur 
 
17.00 uur 

Bewegen 
Ridderzaal 
Bewegen 
Ridderzaal  
Pannenkoeken eten met de Politie! 
Ridderzaal €3,20 en       €5,25 

Donderdag 21 april                         

14.45 uur 
 

Spelletjes ‘met een koninklijk tintje’ 

Ridderzaal 

Vrijdag 22 april                               

14.45 uur 
 
14.45 uur 

  

Koninklijke quiz 
Ridderzaal 
Vrij-mi-bo 
Gezellig borrelen in de Binnenhof  
(€ naar gebruik) 



 

 

Activiteiten programma week 17 
Zondag 24 april 

09.30 uur Uitzending Kerkdienst 
Herv. Gem. Groot-Ammers 
Ridderzaal (+ collecte) 

Maandag 25 april                           

14.45 uur Vragenderwijs 
Ridderzaal 

Dinsdag 26 april                            

14.45 uur Koersbal 

Ridderzaal 

Woensdag 27 april                                       Koningsdag                       

10.15 uur 
 
 
 

Koffie met gebak 
Binnenhof 
Online viering koningsdag 
op groot scherm  
in de Ridderzaal 
 

 

Donderdag 28 april                        

10.30 uur 
 

Geheugenfitness 

Ridderzaal 

Vrijdag 29 april                             

14.45 uur 
 
14.45 uur 
 
 
19.00 uur  

Bingo 

Ridderzaal €3,10 en  €4,00 
Vrij-mi-bo 
Gezellig borrelen in de Binnenhof  
(€ naar gebruik) 
Bijbelkring 
Ridderzaal  



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 


