Activiteitenbulletin
Ewoud en Elisabeth Gasthuis
November en december 2017

Welkom in het Ewoud en Elisabeth Gasthuis
Voor uw gemak hebben wij dit activiteitenbulletin samengesteld.
Hierin vindt u informatie over onze activiteiten en een aantal
zaken voor uw gemak.
Heeft u vragen? Stel ze gerust aan onze receptiemedewerkers.
Met vriendelijke groeten,
Team welzijn E&E
Angela Smits
Activiteitenbegeleider

Openingstijden receptie
maandag t/m vrijdag:
08.00 - 13:00 uur en
13.30 - 16.30 uur
Telefoonnummer receptie
0343-459480
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Activiteitenoverzicht
Op de volgende pagina’s vindt u een overzicht van de
wekelijkse vaste activiteiten en de extra activiteiten per maand
die georganiseerd worden in het zalengebied Willem van Abcoude. U bent van harte welkom bij de activiteiten die medewerkers en vrijwilligers samen organiseren met stichting Binding.

Let op!
Activiteiten zijn altijd onder voorbehoud. Bij stichting Binding, in het wekelijks infobulletin van het E&E en op de mededelingenborden vindt u het laatste nieuws.
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Vaste activiteiten op maandag
13:30 uur

Bridge
Willem van Abcoude zaal
Opgeven bij Arnold Pastoors, tel. 572211
Kosten: € 6,00 per maand

14:00 uur

Mandala tekenen
Plein 1400
Oneven weken
Kosten: € 1,- voor externen

14.30 uur

Jeu de boules
Gratis toegang

16:15 uur

Zingen
Willem van Abcoude zaal
Loop gezellig binnen voor een uurtje samen zingen
bij de Sing- In!
Opgeven is niet nodig.
Kosten: vrijwillige bijdrage € 5,-- per maand
Wanneer? Alle oneven weken.

Willem van Abcoudezaal
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Vaste activiteiten op dinsdag
9:30 uur

Tekenen en schilderen
Willem van Abcoude zaal
Opgeven bij Tsjarda Offerhaus, tel. 592709
Kosten: € 3,25 per maand

10:45 uur Gym
Willem van Abcoude zaal
Onder leiding van een fysiotherapeut
Kosten: € 5,- per maand
13:30 uur Handwerken
Plein 1400
Kosten: € 1,- voor externen
14:00 uur Sjoelen
Plein 1400
Kosten: € 1.- voor externen
16:00 uur Koersballen
Willem van Abcoude zaal
Opgeven bij Bert Loeffen, tel. 06-58838618
Kosten: € 3,25 per maand
18:00 uur Schaakclub
Plein 1400
contactpersoon Doredenkers:
Frans van Amerongen, telnr. 0343-562109

Kosten: op aanvraag
19:00 uur Filatelisten
Willem van Abcoude zaal
postzegelverzamelclub
elke 3e dinsdag van de maand
Opgeven bij Jan v.d. Wiel, tel. 06-53980107
Kosten: € 2,50 per maand
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Vaste activiteiten op woensdag
9:30 uur

Koersballen
Willem van Abcoude zaal
Opgeven bij Bram van Kooten, tel. 573983
Kosten: € 3,25 per maand

10:00 uur Koffie met muziek
Plein 1400
Elke 1e woensdag van de maand
10:00 uur Bibliotheek, elke 1e woensdag van de maand
13:30 uur Computercursus
Willem van Abcoudezaal
Opgeven bij stichting Binding tel: 473075
Kosten: op aanvraag
13:30 uur WABO bingo
Willem van Abcoudezaal
1e woensdag v/d maand, gewoon binnenlopen
WABO kaartmiddag
Willem van Abcoudezaal
4e woensdag v/d maand, gewoon binnenlopen
Kosten: € 4,00
14:00 uur Binding bingo
Willem van Abcoude zaal
3e woensdag v/d maand, gewoon binnenlopen
Gastheer: Jan Oostveen, tel. 573568
14:00 uur Biljarten

Dagcentrum
3e etage verzorgingshuis

Speciaal voor bezoekers Dagcentrum, onder begeleiding.
U kunt dagelijks zelfstandig terecht op de 3e etage.
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Vaste activiteiten op woensdag (vervolg)

14:00 uur Bloemschikken
Willem van Abcoude zaal
alle oneven weken
Opgeven bij de receptie
Kosten: bewoners € 3,50, externen € 7,14.30 uur Bloemschikken
alle even weken
nieuw: Creatief Club alle oneven weken
6e Etage verzorgingshuis
Opgeven bij de receptie
Kosten: bewoners € 3,50, externen € 7,Neemt u zelf een bloempotje/ bakje mee?

14.00 uur Crea Doe kaarten maken, Plein 1400
Alle even weken
Gratis toegang voor bewoners
Externen €2,00 per keer, betalen bij aanvang.
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Vaste activiteiten op donderdag
8:30, 09:30, 10:30, 11:30 uur,
Gym met Binding
Willem van Abcoude zaal
Opgeven bij stichting Binding, tel. 473075
Kosten: € 8,00 per maand
9:30 uur Handwerken
Plein 1400
Kosten € 1,- voor externen
13:30 uur Kaarten met Binding Willem van Abcoude zaal
Opgeven bij Ton Waslijah tel: 0343-573887
Kosten: € 3,50 per keer
14:30 uur Bingo tot nader order afgelast!
Willem van Abcoude zaal
Elke 4e donderdag van de maand
Kosten: € 4.14:30 uur Filmmiddag
Willem van Abcoude zaal
Elke 2e donderdag van de maand
Gratis toegang
19.00 uur NHK kerkdienst
Dagcentrum
Alle even weken
19:30 uur Bridge
Willem van Abcoude zaal
Opgeven Bridgeclub Dorestad
M. Huisman tel: 594919
Kosten: op aanvraag
19:30 uur Bingo
Willem van Abcoude zaal
Elke 2e donderdag van de maand
Bewonerscommissie Engkstede
Kosten: op aanvraag
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Vaste activiteiten op vrijdag

9:00 uur

Country line dance
Willem van Abcoude zaal
Opgeven bij stichting Binding tel: 473075
Kosten: op aanvraag

11:00 uur Balansgym
Dagcentrum
Door Bets Everts
Opgeven bij het Dagcentrum
Kosten € 1,00 per keer voor externen
14:00 uur Tafeltennis
Willem van Abcoudezaal
Opgeven bij stichting Binding
Henk de Jong tel: 571814
Kosten: € 4,50 per maand
14:30 uur Loungemiddag
Plein 1400
Gezellige ontspanningsmiddag
15.00 uur

Houtsnijden
Willem van Abcoudezaal
Contact: Huib Verkerk, tel. 575335
Kosten: €2,00 per les (excl. materiaalkosten)
Iedereen mag komen binnenlopen!

18:30 uur RKK kerkdienst
Willem van Abcoude zaal
elke 2e vrijdag van de maand
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Vaste activiteiten op zaterdag
10:30 uur Lounge-ochtend
Plein 1400
Gezellige ontspanningsochtend op het Plein met
koffie en/of een aperitiefje voor de maaltijd.
Gezelschapsspelletjes zijn aanwezig bij de
gastvrouwen.
14:00 uur Biljarten
3e etage verzorgingshuis
Op eigen gelegenheid kunt u samen met
medebewoners en/of familieleden gezellig biljarten.
U kunt overigens dagelijks zelfstandig terecht op de 3e etage!

Vaste activiteiten op zondag
10.30 uur Eucharistieviering op NPO 2 Plein 1400
Diversiteit van eucharistievieringen uit het hele land,
live op t.v. Aansluitend kunt u koffie of een drankje
gebruiken op het Plein.
10:30 uur Lounge-ochtend
Plein 1400
Gezellige ontspanningsochtend op het Plein met
koffie en/of een aperitiefje voor de maaltijd.
Gezelschapsspelletjes zijn aanwezig bij de
gastvrouwen.
14:00 uur Biljarten
3e etage verzorgingshuis
Op eigen gelegenheid kunt u samen met
medebewoners en/of familieleden gezellig biljarten.
U kunt overigens dagelijks zelfstandig terecht op de 3e etage!
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Extra Maandactiviteiten in November 2017

Donderdag 16 november
10.00 uur
Diepeveen ondermode en Jonker schoenen
Willem van Abcoudezalen

Zaterdag 25 november
14.30 uur
optreden Blues in Wijk
Met de BoogieWoogie Man
Plein 1400.
Bewoners gratis, externen betalen bij de kassa.
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Extra Maandactiviteiten in December 2017

Vrijdag 01 december
10.00 uur
modehuis Harry Kerkhofs
Willem van Abcoudezalen

Dinsdag 05 december
11.30 uur
Sinterklaas met “de Rakkers”.
Nadere informatie volgt
Willem van Abcoudezalen

Zaterdag 16 december
14.30 uur
kerstoptreden “Tranen met Tuiten”
Willem van Abcoudezalen
Bewoners gratis, externen €4,00

Woensdag 20 december
10.30 uur
kerstmusical school “de Werkschuit”.
Willem van Abcoudezalen
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Voor uw gemak
Betaalwijzen

Wij accepteren de volgende betaalwijzen:
- Pin
- QuaRijnpas (verkrijgbaar bij receptie)

Bloemen

Voor het bestellen van bloemen kunt u contact opnemen met de receptie

Duofiets

Wij verhuren een duofiets met trapondersteuning. Lekker met z’n tweeën er op uit!
Huurprijs voor externen € 4,00 halve dag
€ 6,00 hele dag
€ 10,00 weekend
Borg: € 40,00.

Gevonden
voorwerpen

U kunt contact opnemen met de receptie
voor verloren en/of gevonden voorwerpen.

Internet

Op de begane grond is gratis Wi-Fi beschikbaar. Inlogcode verkrijgbaar bij de receptie.

Kapsalon

De kapster werkt op afspraak op:
Woensdag
8:00 - 13:00
Donderdag
8:00 - 13:00 en 17:45 -20:45
Vrijdag
8:00 - 13:00
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Pedicure

De pedicure werkt op afspraak op:
1e dinsdag van de maand hele dag
woensdag alleen de ochtend
donderdag alleen de ochtend
e
2 dinsdag van de maand alleen de ochtend

Restaurant

Het restaurant is voor een warme maaltijd
geopend:
Dagelijks 12:00 - 13:30 uur
17:00 - 18:30 uur
De gastvrouwen zijn aanwezig tussen
8:00-19:30 uur om u te voorzien van alle
drankjes en hapjes van de kleine kaart.

Roken

Het E&E Gasthuis is een openbaar gebouw
en daarom volledig rookvrij. Roken is alleen
toegestaan op de aangewezen plaatsen.

Schoonheidssalon De schoonheidsspecialiste/manicure
Ageeth van Wamel werkt op afspraak.
0343-579353 of 06-15890242.
www.schoonheidssalonageeth.com
Tandarts

De tandarts werkt alleen voor de afdelingen
somatiek en kleinschalig wonen.

Terras

Met mooi weer is ons terras geopend. U
kunt het terras bereiken via het restaurant
of via de parkeerplaats bij de hoofdingang.
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Verjaardagen/
Vergaderingen

Wij bieden u uitgebreide mogelijkheden
voor het organiseren van verjaardagspartijen, bruiloften of vergaderingen
Voor informatie kunt u iedere werkdag van
8:00 uur tot 16.30 uur contact opnemen met
de receptie.

Vragen/
opmerkingen

Als u niet weet bij wie u terecht kunt met
een vraag of opmerking, kunt u de receptie
vragen u verder te helpen.
De receptionistes kennen de weg!

Wasserij

Het is mogelijk uw kleding te laten reinigen.
Vraag informatie aan de receptie.

Winkel

De winkel is maandag t/m zaterdag van
10:00 - 12:30 uur geopend

Fijne feestdagen en een gelukkig en gezond 2018!
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