ACTIVITEITEN IN DE MAAND AUGUSTUS 2016
Ee

Maandag
8 augustus
14.30 uur
Dinsdag
9 augustus
10.00 uur
10.00 uur
14.00 uur
14.30 uur
19.00 uur
Woensdag 10 augustus
14.00 uur
14.00 uur – 16.00 uur
14.30 uur
17.30 uur

10.00 uur Creatief
Muziekmiddag
10.00 uur Handwerken
Bibliotheek/digitaal café
Bean Bag Base Ball
Biljartcompetitie
Bingo (Lia Jongeneel)
Klaverjasvereniging het Klavertje
10.00 uur Kaarten maken
Schilderles
Jeu de boules
Borrelmiddag

Donderdag 11 augustus
10.30 uur
14.30 uur – 16.00 uur
Vrijdag
12 augustus
14.00 uur
15.00 uur
Zaterdag 13 augustus
Maandag 15 augustus
14.30 uur
Dinsdag
16 augustus
10.00 uur
10.00 uur
14.00 uur
14.30 uur
19.00 uur
Woensdag 17 augustus
14.00 uur
14.00 uur – 16.00 uur
14.30 uur
17.30 uur

10.00 uur Bibliotheek
Het Gouden uurtje
Koersbal
10.00 uur Gymnastiek
Inloopmiddag
Weeksluiting – dhr. Groeneveld
10.00 uur Bibliotheek
10.00 uur Creatief
Muziekmiddag
10.00 uur Handwerken
Bibliotheek/digital café
Bean Bag Base Ball
Biljartcompetitie
Spelletjesmiddag
Klaverjasvereniging het Klavertje
10.00 uur Kaarten maken
Schilderles
Jeu de boules
Borrelmiddag

Donderdag 18 augustus
10.30 uur
14.30 uur – 16.00 uur
15.30 uur
19.30 uur

10.00 uur Bibliotheek
Het Gouden uurtje
Koersbal
Gespreksgroep
Paul Clifton entertainment (populaire
zang)
10.00 uur Gymnastiek
Inloopmiddag
Heilig Avondmaal – ds. Hoekstra
10.00 uur Bibliotheek

Vrijdag
14.00 uur
15.00 uur
Zaterdag

19 augustus

20 augustus

Eetsalon–17.00u.Inloop (Alleen als u zich van
tevoren heeft aangemeld bij de receptie)

Eetsalon–17.00u.Inloop (Alleen als u zich van
tevoren heeft aangemeld bij de receptie)

Plaza
Plaza
Plaza
Trefpunt
Trefpunt
Brasserie
Plaza
Brasserie
Plaza
Trefpunt
Achtertuin
Plaza
Plaza
Trefpunt
Trefpunt
Trefpunt
Vitaal studio
Brasserie
Trefpunt
Trefpunt
Plaza
Plaza
Plaza
Trefpunt
Trefpunt
Brasserie
Plaza
Brasserie
Plaza
Trefpunt
Achtertuin
Plaza
Plaza
Trefpunt
Trefpunt
Plaza
Salon 4e etage
Plaza
Vitaal studio
Plaza
Plaza
Trefpunt

Activiteitenschema.
Bovenstaand activiteitenschema start op 8 augustus 2016. Voor de activiteiten tot en
met 6 augustus 2016 verwijzen wij u graag naar het vorige Vijverblad (nummer 99)!

Wist u dat?
Wist u dat……… de ontmoeting de eerste 3 woensdagen van augustus gesloten is?
Wist u dat……… de Diva dichtbij ons weer komt bezoeken op 8 september voor de
inwoners van de 1e en 2e etage?
Wist u dat……… het op prijs gesteld wordt als we de liftdeur even voor elkaar openhouden?
Wist u dat……… ook duiven door het voeren van brood slechts twee jaar leven?
Wist u dat……… u met Nextdoor samen met uw buren kunt werken aan een betere buurt?
Wist u dat……… u als inwoner gratis lid wordt van Nextdoor op https://nextdoor.nl met de
code PEANHH?
Wist u dat……… Fred Meijer de 100e vierdaagse heeft gelopen en volbracht?

Mantelzorgcafé Buurtkracht.
Op donderdag 11 augustus a.s. organiseert Buurtkracht weer haar maandelijks
mantelzorgcafé in het Trefpunt van Woonzorgcentrum De Vijverhof.
Inloop
: 13.30 uur
Aanvang programma : 14.00 uur
Onder de titel “Droge cake of bitterballen” komen Herma Middelkoop en Ron Hennekes van
uitvaartcentrum CVU een toelichting geven op hun werkzaamheden en vertellen wat er zoal
komt kijken bij een uitvaart. De voorbereiding en begeleiding van een uitvaart is iets waar
iedereen mee te maken krijgt. Wat kan er wel en wat niet, waar moet u op letten?
Moet er koffie met cake of juist een borrel met bitterballen geserveerd worden?
Ellen van Bruggen is betrokken bij de nazorg. Ook zij zal aanwezig zijn en een toelichting
geven. U kunt natuurlijk weer uw vragen stellen!
Wij ontvangen u met een kopje koffie of thee!
Team mantelzorgcafé Buurtkracht

Duim Award
Uitgereikt aan:
Leny Both
Intratuin

Kan je iets over jezelf vertellen?
Ik ben Leny Both en getrouwd met Jan, en heb 3 kinderen en 6
kleinkinderen
Wat voor vrijwilligerswerk doe je in de Vijverhof, en hoe lang al?
Ik ben betrokken bij de bingo, spelletjes, borrelmiddag en de
donderdagavond. En voorzie de mensen dan van koffie en thee en fris. Soms
haal en breng ik de mensen naar hun kamer. Ik doe dit nu 30 jaar.
Wat is de reden dat je vrijwilligerswerk doet?
Ik vind het fijn om dit voor de mensen te doen die het zelf niet meer zo goed
kunnen. Dit is 30 jaar geleden door een bestuurslid van de Vijverhof
gevraagd en ik was daar heel blij mee. We zijn toen met 6 dames begonnen.
Hoe zou je je eigen gaven/talenten willen omschrijven met het werk dat je
in de Vijverhof doet?
Ik vind het vooral fijn om met de mensen te praten en ze het gevoel te
geven dat je er voor ze wilt zijn.
Wat vind je leuk aan het vrijwilligerswerk?
Om met elkaar als vrijwilligersgroep bezig te zijn met de bewoners.
Heb je nog een tip of wens voor de Vijverhof?
In de oude Vijverhof was er al een goede sfeer en ik hoop dat hij hier ook
blijft dat vind ik heel belangrijk.

Vrijwilligers maken het verschil !!
Eindelijk zomer!

Intratuin.
Donderdag 14 juli 2016 vertrok een volle bus naar Intratuin in Zevenhuizen. Er reden
ook 2 auto`s mee met familie, een hele optocht dus. We hebben er heerlijk genoten
van alle mooie zomerse plantjes, parasols en alle andere zomerse artikelen. Uiteraard
werd er ook gegeten en gedronken. Het was heerlijk weer dus gingen we op het
terras zitten. Het was een hele geslaagde dag, ik wil de medewerkers, familie, en
vrijwilligers hartelijk bedanken voor de leuke dag.
Lia Jongeneel

Campagne nieuwe bewonerscommissies.
In editie 97 van ’t Vijverblad gaven we aan een wervingscampagne te starten om het
belangrijke werk in Bewonerscommissies per complex onder de aandacht te brengen.
En dat gaan we in de volgende weken doen!
Op 30 en 31 augustus, 7 en 8 september staan we met een kraam in de verschillende
complexen om informatie te geven aan enthousiaste en geïnteresseerde huurders die
nadenken over hun mogelijke inzet in één van de nieuwe bewonerscommissies.
Maar natuurlijk zijn ook huurders die (nog) twijfelen van harte welkom!
We serveren namelijk ook heerlijke soep!





Op dinsdag 30 augustus tussen 15.00u tot 16.00u in de Lijster staan we voor alle
huurders van de Lijster (ook al bestaat deze commissie in de Lijster al jaren).
Op woensdag 31 augustus tussen 15.00u tot 16.00u in de Merel staan we voor
alle huurders van de Leeuwerik, Nachtegaal en Merel.
Op woensdag 7 september tussen 15.00u tot 16.00u in de Tuinfluiter staan we
voor alle huurders van de Tuinfluiter.
Op donderdag 8 september tussen 15.00u tot 16.00u bij de hoofdingang van de
Vijverhof staan we voor alle huurders van de Groenling, Roodborst en Steenloper.

Tot het moment dat we de vorming van nieuwe Bewonerscommissies geregeld
hebben, blijft de huidige bewonerscommissie aanspreekpunt.
Rémon Olsman
Eindelijk zomer!
Donderdag 21 juli was het dan eindelijk zover! Het was mooi weer en we konden het
“Gouden Uurtje” buiten houden met muziek! Een muziekgroep trad op en speelde
zomerliedjes van vroeger. We hadden de tafels versierd en de met water, munt en
limoen gevulde kannen daar bovenop gezet. Er werd flink meegezongen.
Het was echt gezellig! Graag wil Enno, Hidde, Riet, Evelien, Fred, en Iwan bedanken
voor de muzikale inbreng.
Edwin Mersch

