Activiteitenprogramma
Ontmoeting & gezelligheid in Open Vensters!

Programma
Februari 2019

Voorwoord
In dit boekje vindt u alle activiteiten van de maand
februari. U bent van harte welkom om hier aan deel te
nemen. Bij activiteiten met een * is opgeven
noodzakelijk. Dit kan d.m.v. het deelnameformulier.
Natuurlijk mag u ook iemand mee nemen naar de
activiteiten! Deze maand zal u oude ambachten terug
vinden in een aantal activiteiten.
Bij de activiteiten kunt u een kopje koffie/thee nemen!
U betaalt voor een kopje € 1,50! Bent u bewoner in
Open Vensters of huurder met een koffiearrangement
dan is dit inbegrepen!
Wij ontmoeten u graag bij één of meerdere activiteiten!
Met vriendelijke groet,
Team Welzijn
Open Vensters

Wijzigingen onder voorbehoud! Actuele informatie vindt u op het
weekprogramma in de lift en op de gebruikelijke plaatsen.

Voor meer informatie of aanmelden kunt u contact
opnemen met Team Welzijn in Open Vensters, telefoon
088 - 40 80 087 of
per e-mail welzijn.ov@presentvooru.nl.

Vrijdag 1 februari
14.45 uur Culinair met de hummeltjeshoeve
Lounge €2,00/

2,50

Zondag 3 februari
10.00 uur Kerkdienst
Lounge/Voorganger:

Maandag 4 februari
14.45 uur Zangmiddag
Lounge

Dinsdag 5 februari
11.00 uur Bewegen en Ontmoeten
Lounge/€ 1,00

€ 1,50

Woensdag 6 februari
14.45 uur Verjaardagen van de maand
Alle mensen die in januari jarig waren
worden in het zonnetje gezet!
Deze middag is er ook een presentatie
over het collectedoel.
Lounge/Collecte

Donderdag 7 februari
09.30 uur Bewegen en Ontmoeten 60+
Lounge/€ 11,00 per maand

10.00 uur

Gouden Koffie
Gratis koffie voor iedereen in het restaurant!

11.05 uur

Bewegen en Ontmoeten
Lounge/€1,00

€ 1,50

13.45 uur Bibliotheek
Vrijdag 8 februari
17.30 uur * Broodmaaltijd
Lounge/€ 3,00

Zondag 10 februari
10.00 uur Kerkdienst
Lounge/Voorganger: Ds. Westerink

Maandag 11 februari
14.45 uur Spelmiddag
Lounge

Dinsdag 12 februari
11.00 uur Bewegen en ontmoeten
Lounge/ €1,00 €1,50
14.00 uur * Uitje toeren deel 2
13.30 uur Verzamelen in de hal/ €3,00

€6,00

Woensdag 13 februari
14.45 uur Wisselende activiteit Bingo
Lounge €3,00

Donderdag 14 februari
9.30 uur
Bewegen en Ontmoeten 60+
Lounge/€11,00 per maand

10.00 uur

Gouden Koffie
Gratis koffie voor iedereen in het restaurant!

11.00 uur

Half uur Bewegen met schoolklas
Lounge/€ 1,00

13.45 uur
15.00 uur

€ 1,50

Bibliotheek
Bijbeluurtje
Lounge/Voorganger:

Vrijdag 15 februari
19.15 uur Mark de Vroome komt vertellen over
het militaire werk.
Zondag 17 februari
10.00 uur Kerkdienst
Lounge/Voorganger: Ds. C. J.J. van Dussen

Dinsdag 19 februari
11.00 uur Bewegen en ontmoeten
Lounge/ €1,00 €1,50
14.45 uur Crea-doe-middag thee(b)uiltje
Lounge/€ 2,00

€ 2,50

Woensdag 20 februari
14.45 uur Wisselende activiteit: Film Oude
Hollandse ambachten
Lounge

Donderdag 21 februari
9.30 uur
Bewegen en Ontmoeten 60+
Lounge/€11,00 per maand

10.00 uur

Gouden Koffie
Gratis koffie voor iedereen in het restaurant!

11.00 uur

Bewegen en ontmoeten
Lounge/€ 1,00

12.00 uur

13.45 uur

€ 1,50

Gezamenlijke maaltijd in het restaurant
Rode kool met hachee
Restaurant/vragen kunt u stellen aan de
gastvrouw

Bibliotheek
Vrijdag 22 februari
10.00 uur * Bloemschikken
Lounge/€ 3,00

Zondag 24 februari
10.00 uur Kerkdienst
Lounge/Voorganger: Prop. A. Branger

Maandag 25 februari
14.45 uur Spelmiddag
Lounge

Dinsdag 26 februari
11.00 uur Bewegen en Ontmoeten
Lounge/€ 1,00

€ 1,50

Woensdag 27 februari
14.45 uur Wisselende activiteit Quiz Oude
beroepen
Lounge

Donderdag 28 februari
9.30 uur
Bewegen en Ontmoeten 60+
Lounge/€11,00 per maand

10.00 uur

Gouden Koffie
Gratis koffie voor iedereen in het restaurant!

11.00 uur

Bewegen en ontmoeten
Lounge/€ 1,00

13.45 uur
15.00 uur

€ 1,50

Bibliotheek
Bijbeluurtje
Lounge/Voorganger:
Mw. T. Lakerveld/ mw. T. Spek

Herkend u onderstaande?
Het was vroeger altijd druk op straat.
Denk aan de groenteventer en scharensliep. De
bakker en de melkboer leken wel elke dat te
komen. Als je niet thuis was kwam hij zeker nog
twee keer terug. Dan was er ook nog de
schillenboer met een paard voor zijn kar. Die
mocht je dan een suikerklontje geven. Er fietste
een dorpsomroeper door de straat met een
roeptoeter en een koperen belletje. We hadden
een heuse putjesschepper. Dit is al lang
verleden tijd. Net als de lorrenboeren en
kolenboeren en de stoet deken- en
veterverkopers. Wie verder dan 50 jaar terugblikt
staat ervan versteld hoeveel normale beroepen
er zijn verdwenen. Niet meer nodig,
weggerationaliseerd, geautomatiseerd en te
duur. Niet dat alles vroeger beter was, de
werkomstandigheden waren vaak ronduit
verschrikkelijk. Zo ziet u dat een hoop oude
ambachten verdwenen zijn.

Open Vensters
Pr. Marijkeweg 34
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