
Het Ewoud en Elisabeth Gasthuis (E&E) is  
hiervoor de aangewezen plek. Voor iedereen  
gezelligheid en ontspanning. We bieden een  
gevarieerd aanbod van activiteiten, zoals bingo,  
jeu de boules, bloemschikken en nog veel meer. 

Met deze activiteitenkalender heeft u een  
overzicht van de activiteiten in het E&E. Onze 
activiteiten zijn onder voorbehoud, veranderingen 
worden aangegeven via de mededelingenborden  
of de nieuwsbrief.

Ontmoeting en Activiteit
Actief zijn en genieten terwijl u anderen ontmoet! 

Consumpties
Sommige activiteiten zijn inclusief drankjes. Bij 
andere activiteiten zijn consumpties voor eigen 
rekening. Dit staat vermeld bij de activiteit.

Wensen
Heeft u persoonlijke wensen voor een activiteit, 
laat het ons weten. Wij gaan graag met u hierover 
in gesprek. Neem contact op met het team Welzijn.

Meer informatie
Heeft u vragen over de activiteiten, QuaRijnpas, 
activiteitenpas of andere vragen? Dan kunt u 
altijd contact opnemen met het team Welzijn en 
de receptie van het E&E (zie de contactgegevens 
onderaan).

Goed om te weten

Voor vragen kunt u terecht  
bij het team welzijn:

Team Welzijn E&E

E-mail: Welzijn.eeg@QuaRijn.nl
Telefoon: 085-4889276

Contactgegevens

Betaalwijzen
Wij accepteren de 
volgende betaalwijzen:
- Pinpas
- QuaRijnpas  
(verkrijgbaar bij de receptie)
- Activiteitenkaart  
(verkrijgbaar bij de receptie, 
te gebruiken voor activiteiten). 
10 strippen = €10,00; 
21 strippen = €20,00.

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

Duofiets | Wij verhuren  
een duofiets met traponder- 
steuning. Lekker met z’n 
tweeën er op uit! 

Huurprijs duo-fiets 
voor externen: 
€ 4,00 voor een halve dag;
€  6,00 voor een hele dag;
€ 10,00 voor een weekend.
De borg gedraagt € 40,00. 

Kapsalon | De kapster werkt 
op afspraak. Meer informatie is 
verkrijgbaar bij de receptie.

Pedicure | De pedicure werkt 
op afspraak. Meer informatie is 
verkrijgbaar bij de receptie.

Voor uw gemak
Het Plein | Op het Plein kunt u 
gebruik maken van het biljart. 
Gezelschapsspellen zijn ver-
krijgbaar bij de gastvrouwen.

Restaurant | Het restaurant is 
dagelijks voor een warme maal-
tijd open van 12:00 - 13:30 uur.

Schoonheidssalon | Schoon-
heidsspecialiste/manicure 
Ageeth van Wamel werkt op 
afspraak. Bel 0343-579353 of 
06-15890242. Haar website:
schoonheidssalonageeth.com

Winkel | De winkel is maandag 
t/m zaterdag geopend. Bij de 
receptie kunt u terecht voor de 
openingstijden.

Aanmelden
Voor een aantal activiteiten moet  u zich 
aanmelden bij de receptie. In de kalender staat  
aangegeven voor welke activiteiten dit geldt.

QuaRijnpas
Voordat de activiteit begint kunt u bij de  
receptie of het restaurant geld van uw pas  
afschrijven. U krijgt dan een bonnetje, waar- 
mee u kunt deelnemen aan de activiteit.

Betaling
Er kan op twee manieren betaald worden voor de 
activiteiten. U kunt gebruik maken van de QuaRijn-
pas of de activiteitenkaart. Deze pas en kaarten zijn 
verkrijgbaar bij de receptie, waar u kunt betalen  
met uw pinpas.

Activiteitenkaart
Bij de receptie of het restaurant kunt u een  
activiteitenkaart kopen (betalen met uw pinpas/
QuaRijn-pas), deze is goed voor 10 of 21 strippen, 
elke strip is €1 waard. Bij de activiteit worden de  
strippen afgestempeld.        

Hoe werkt het?

Extra activiteiten
Naast de activiteiten uit deze kalender zijn er nog 
maandelijkse activiteiten, zo zijn er optredens van 
koren en artiesten en komen er modehuizen verko-
pen houden. Door het jaar heen werkt het E&E ook 
nog met verschillende thema’s waar activiteiten en 
uitjes bij horen, zoals bij de seizoenen, feestdagen 
en Koningsdag.
Al deze extra activiteiten en thema’s worden bekend 
gemaakt via flyers. U vindt deze op de mededelin-
genborden of in de nieuwsbrief.

Vanaf 2020 is het mogelijk om welzijnsmaterialen 
te lenen, zowel voor de afdelingen als voor de man-
telzorgers. Neem voor meer informatie contact op: 
Welzijn.eeg@quarijn.nl.

Activiteiten op de afdeling/ aanvraag
De dieren van de kinderboerderij komen op de  
afdelingen langs. Vindt u het leuk als de dieren of een 
poes een keer bij u langskomen? Laat het weten aan 
team welzijn. Maandelijks wordt er gezwommen in 
Doorn. Wilt u ook een keer mee? Laat het ons weten.

Stichting Binding
Ook Stichting Binding organiseert activiteiten  
in het E&E. Voor een actueel overzicht en voor meer 
informatie kunt u contact opnemen met Stichting 
Binding. Hun telefoonnummer is 0343-473075.  
Hun website is www.stichting-binding.nl.

Wat doen we nog meer?

Receptie E&E
Openingstijden: maandag t/m vrijdag:  
08.00 - 13:00 uur en 
13.30 - 16.30 uur
Telefoon: 0343-459480
E-mail: receptiewbd@QuaRijn.nl 
Adres: Gansfortstraat 4, 
3961 CR Wijk bij Duurstede

U bent van harte welkom bij onze activiteiten!

QuaRijnpas en Activiteitenkaart



Activiteitenkalender  Ontmoeting en activiteit

Maandag
Tijd        Activiteit   Wanneer  Kosten in €/strippen* Waar  

10:15        Wijks ommetje  Oneven weken  Externen: 1          Hoofdingang E&E

14:00        Mandala tekenen  Oneven weken  Externen: 2          Plein 1400 

14:30        Jeu de boules  Wekelijks  Externen: 2      Willem van Abcoudezaal 

16:00        Zingen   Oneven weken  Externen: 2   Willem van Abcoudezaal
        Loop gezellig binnen voor een uurtje samen zingen bij de Sing-In!           

Woensdag
Tijd        Activiteit   Wanneer  Kosten in €/strippen* Waar 

10:15          Koffie met muziek  1e woensdag   Externen betalen   Plein 1400
     van de maand  eigen consumpties

14:00           Bloemschikken  Oneven weken  Bewoners: 4              Willem van Abcoudezaal 
        Aanmelden bij receptie    Externen: 7

14:00        Crea doe kaarten maken Even weken  Externen: 2             Willem van Abcoudezaal    

14:30        Klassiek en meer  3e woensdag  Externen: 3           Huiskamer 
        Aanmelden bij receptie van de maand     ontmoetingscentrum

Donderdag
Tijd        Activiteit   Wanneer  Kosten in €/strippen* Waar   

9:30        Handwerken  Wekelijks  Externen: 2              Plein 1400 

14:30        Creatief   1e donderdag  Bewoners: 2              Willem van Abcoudezaal
        Aanmelden bij receptie van de maand  Externen: 4

14:30        Filmmiddag  2e donderdag  Externen: 2               Willem van Abcoudezaal
     van de maand 

14:30        Muziekmiddag  3e donderdag  Externen: 2               Willem van Abcoudezaal
     van de maand

14:30        Bingo   4e donderdag  Externen: 4               Willem van Abcoudezaal
     van de maand  extra kaart: 1

19:00        Kerkdienst  Even weken  Gratis                Ontmoetingscentrum
        Nederlands   
        Hervormde Kerk

Vrijdag
Tijd        Activiteit   Wanneer  Kosten in €/strippen* Waar  

10:30        Dansen   Wekelijks  Gratis                 Willem van Abcoudezaal

14:30           Loungemiddag  Wekelijks  Externen betalen Plein 1400
        Gezellige ontspan-     eigen consumpties
        ningsmiddag                
         Gezelschapsspellen zijn verkrijgbaar bij de gastvrouwen.   

18:30        Kerkdienst   2e vrijdag  Gratis                  Willem van Abcoudezaal
        Roomskatholieke Kerk van de maand    

Zaterdag
Tijd        Activiteit   Wanneer  Kosten in €/strippen* Waar  

14:00          Biljarten   Wekelijks  Gratis, externen      Plein 1400
        Gezellig samen      betalen eigen 
        biljarten op het Plein    consumpties           
         Op eigen gelegenheid kunt u dagelijks met medebewoners en/of familieleden biljarten.                        

Zondag
Tijd        Activiteit   Wanneer  Kosten in €/strippen* Waar   

10:30           Lounge-ochtend  Wekelijks  Gratis, externen Plein 1400
        Gezellige ontspan-     betalen eigen
        ningsochtend     consumpties           
         Een gezellige ochtend op het Plein met koffie en/of een aperitiefje voor de maaltijd. 
        Gezelschapsspellen zijn aanwezig bij de gastvrouwen.

Dinsdag
Tijd        Activiteit   Wanneer  Kosten in €/strippen* Waar   

10:45        Gym   Wekelijks  Gratis              Willem van Abcoudezaal
                    voor bewoners E&E

14:00        Handwerken  Wekelijks  Externen: 2          Plein 1400 

14:30        Sjoelen   Wekelijks  Externen: 2             Willem van Abcoudezaal

* Activiteiten kunnen met een QuaRijnpas of activiteitenkaart betaald worden.
* Wanneer alleen kosten voor externen genoemd worden, is deelname voor bewoners van E&E gratis.

Team Welzijn E&E

E-mail: Welzijn.eeg@QuaRijn.nl
Telefoon: 085-4889276

Contactgegevens


