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Dag Activiteit Tijd/Plaats 
 

Zaterdag 1 sept 

 

Airborne Wandeling 
 

Zijkant-pad aan tuin  
10:30 uur 
 

Dag Activiteit Tijd/Plaats 
 

Maandag 3 sept 
 

 

Winkeltje geopend 
Voor uw dagelijkse boodschappen 

 

Verkoop van sieraden en 
kaarten 

(handgemaakt) 

Winkel (de Schakel)  
10.00-11.30 uur 

 

Souterrain 
ingang Schakel 
10:00-12:00 uur 

 

 

Dinsdag  4 sept 
 

 
 

 

Schilderen 
 

 

Terug van weggeweest! 
Handwerken 
 

Nieuw! Klassieke Muziek 
 

Appies bloemenverkoop          

De Schakel  
14:30- 16:00 uur 

 

De Schakel 
14:30- 16:00 uur 

 
Serre 2e etage 14:30 uur 

  

Hoofdingang 14:30 uur 

Woensdag 5 sept Winkeltje geopend 
Voor uw dagelijkse boodschappen 

 

 

Winkel (de Schakel)  
10.00-11.30 uur 

 

Donderdag 6 sept 
 

 

Bingo 
(extern €2,00) 

 

“Eten bij ons” 
door krachtVaardig 
Voor iedereen die verbonden is met 

Vilente en/of KrachtVaardig 

10 euro p.p. en 1 euro voor een 

drankje 

 

 

 

De Schakel 15:00 uur 
 

 

De Schakel 18:00 uur 
Elke eerste donderdag van de 

maand. 

Hiervoor kunt u te reserveren bij 

de medewerkers van 

Krachtvaardig. 

Vrijdag 7 sept 
 

 
 

 
 

 

Winkeltje geopend 
Voor uw dagelijkse boodschappen 

 

Verkoop Appeltaart 

(Krachtvaardig) 

 

 

Winkel (de Schakel)  
10.00-11.30 uur 

 

Winkel (de Schakel)  
10.00-11.30 uur 
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Dag Activiteit 
 

Tijd/Plaats 

Maandag  10 sept 
 

 

Winkeltje geopend 
Voor uw dagelijkse boodschappen 

 

Zangmiddag 

De Winkel (de Schakel) 
10:00-11:30 uur 

 

De Schakel 15:00 uur 

 

Dinsdag  11 sept 

 
 

 

Schilderen 
 

 

Nieuw! Klassieke Muziek 
 

Appies bloemenverkoop          

De Schakel  
14:30- 16:00 uur 

 

Serre 2e etage 14:30  uur 

  

Hoofdingang 14:30 uur 

 

 

Woensdag  12 sept 

 
 

Winkeltje geopend 
Voor uw dagelijkse boodschappen. 

 

Boetiek open 

 
 

Contactmiddag ( M. Piris) 

De Winkel  
( Schakel)10:00-11:30 uur 
 

Boetiek  
10:00-12:00 uur-souterrain 

 

De Schakel  

Donderdag 13 sept 

 

Alle weetjes over Prinsjesdag 
en Den Haag in woord en 

beeld. Gepresenteerd door 
mw Wenting 

 
 

De Schakel 14:30 uur 
 

Vrijdag 14 sept 
 

 

Winkeltje geopend 
Voor uw dagelijkse boodschappen 

 

Verkoop Kwarktaart 
(Krachtvaardig) 

 

Tophits van Toen o.l.v. Bep 

Beek 

 

 

 

 

Weeksluiting (A. v. Laar) 

 

De Winkel( De Schakel) 
10:00-11:30 uur 

 

De Winkel( De Schakel) 
10:00-11:30 uur 

 

Langs alle Serres  
tussen 10:30-11:30 uur kunt u 

muziek verwachten in de serre 

van uw gang.. komt u dan ook 

even langs? 

 

De Schakel 14:30 uur 
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Dag Activiteit 
 

Tijd/Plaats 

Maandag 17 sept Winkeltje geopend 
Voor uw dagelijkse boodschappen 

De Winkel( De Schakel) 
10:00-11:30 uur 

Dinsdag 18 sept 

 

Prinsjesdag 
 

Schilderen 
 

Terug van weggeweest! 
Handwerken 
 

Nieuw! Klassieke Muziek 
 

Appies bloemenverkoop          

Op NPO 1 te volgen 
vanaf 12:30 uur 

De Schakel 
14:30-16:00 uur 

De Schakel 
14:30- 16:00 uur 

 

Serre 2e etage 14:30 uur 

  

Hoofdingang 14:30 uur 

Woensdag 19 sept Winkeltje geopend 
Voor uw dagelijkse boodschappen 

 

 

De Winkel (De Schakel) 
10:00-11:30 uur 

 

 

 

Donderdag 20 sept 
 

 

 

Bioscoopmiddag 
Planet Earth- Oerwouden en 

Oceanen 

 

De zomervakantie is weer voorbij !  
het Koffiemomentje start weer! 

Ans en Marijke staan weer voor u klaar 

in De Schakel. 
 

 De Schakel 14:30 uur 
 

 

 

De Schakel  
19:00-20:30 uur 

Vrijdag 21 sept 

HERFST! 

 

Winkeltje geopend 
Voor uw dagelijkse boodschappen 

 

Verkoop Appelcake 
(krachtVaardig) 

 

 

De Winkel( De Schakel) 
10:00-11:30 uur 

 

De Winkel( De Schakel) 
10:00-11:30 uur 

Zaterdag 22 sept 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

BURENDAG! 
Nachtwachtwandelingen 

Zie journaal uit het huis. 

 

 

De Schakel 
10:30-12:00 uur 
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Dag Activiteit 
 

Tijd/Plaats 

Maandag 24 sept Winkeltje geopend 
Voor uw dagelijkse boodschappen 

 

De Winkel ( De Schakel) 
10:00-11:30 uur 

 

Dinsdag 25 sept 

 

Schilderen 
 

 

Terug van weggeweest! 
Handwerken 
 

Nieuw! Klassieke Muziek 
 

Appies bloemenverkoop          

De Schakel  
14:30- 16:00 uur 

 

De Schakel 
14:30- 16:00 uur 

 

Serre 2e etage 14:30 uur 

  

Hoofdingang 14:30 uur 

 

 

 

 

Woensdag 26 sept Winkeltje geopend 
Voor uw dagelijkse boodschappen 

 

Boetiek open 
 

Bijbelverhaal (M Piris) 

De Winkel (De Schakel) 
10:00-11:30 uur 

 

Boetiek  
10:00-12:00 uur 

Serre B-G 14:30 uur 

  

Donderdag 27 sept 

 

Sjoelen De Schakel 14:30 uur 
 

 

Vrijdag 28 aug Weeksluiting  
(A.van Laar) 

De Schakel 15:30 uur 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



(wijzigingen op de kalender zijn mogelijk, raadpleeg ook de wekelijkse activiteitenlijst op 
de prikborden) 

Heeft u vragen of een idee neemt u dan gerust contact met mij op. 
Mobiel:06-38756903 

E.mail: a.stavleu@vilente.nl 
 
Pedicure: 

De Medisch Pedicure/Schoonheidsspecialiste Maria is aanwezig: 
*Woensdag middag en Donderdag morgen-  

*Inloopspreekuur Donderdag van 12 tot 13 uur  
*Donderdagmiddag ( op aanvraag voor controles, of extra behandelingen. 
 

De kapsalon: 
Heeft geen vaste openingstijden meer. 

U kunt telefonisch een afspraak maken: 06 53998681 
 
Het winkeltje is open op:maandag, woensdag en vrijdag van 10:00 tot 11:30 uur 

 
De Boetiek- wist u dat.. 

Er een ‘tweedehands’ kleding boetiek in Overdal is?  
Een gezellige winkel met kleding van veelal bekende merken en waar de voorjaar/zomer 

collectie weer hangt. 
Komt u eens langs, de boetiek vrijwilligers helpen u graag. 
Openingstijden: iedere tweede en vierde woensdag van de maand van 10:00-12:00 uur. 

Ook belangstellenden van buiten Overdal zijn van harte welkom! 
 

U kunt ook kleding afgeven , wanneer boetiek gesloten is kunt u dit bij de deur 
van boetiek neerzetten. 
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Nieuws uit het huis 

 
 

Burendag Zaterdag 22 september 

Nachtwachtwandelig- Lezing 
De Nachtwachtwandelingen Lezing vertelt en laat zien het levensverhaal, de 

biografie van De Nachtwacht, het 376 jaar oude schilderij van Rembrandt. We 
volgen de route die het schilderij door het oudste deel van Amsterdam heeft 
afgelegd. Van de plaats waar het schilderij werd gemaakt lopen we langs 

plaatsen waar het schilderij heeft gehangen. Wie waren de mensen die staan 
afgebeeld? Waren ze rijk of arm, waar woonden ze? Hoe en wanneer is De 

Nachtwacht zo beroemd geworden? 
 
Iedereen is welkom, bewoners, familie en omwonenden 

mogen allemaal genieten van deze interessante 
en bijzondere ochtend. Met elkaar kijken en luisteren en  

verwonderen onder het genot van een 
kopje koffie. U komt toch ook!!  
Aanvang 10:30 uur in de Schakel 
 
LET OP! In verband met de Burendag is er geen warme maaltijd in de ‘Schakel’ u krijgt deze 
maaltijd op uw appartement aangeboden na afloop van de Nachtwachtwandelingen lezing. 

   
 

Expositie 
In de maanden september, oktober, november is er in de hal 
van Overdal divers textielwerk van Margriet Modderkolk uit 

Heelsum te zien en te koop.  Margriet werkt als zelfstandig 
kunstenaar en exposeert op o.m. landelijke tentoonstellingen 
en in galerie. Zij werkt al jaren met textiel en is via de weg 

van traditionele quilts in de loop van de tijd steeds vrijer gaan 
werken. Andere materialen zoals vilt, hout, plastics, papier en 

oud textiel en technieken zoals smelten, schilderen, borduren 
deden hun intrede. Via het creatieve proces van ontwerpen, 
uitwerken en proberen geeft zij vorm aan haar ideeën en 

thema’s. 
In deze veelzijdige tentoonstelling treft u een overzicht aan 

van haar huidige werk. Viltwerk hangt naast quiltwerk, al dan niet voorzien van hout, 
borduurwerk of kraaltjes. 
Zoekt u nog een leuk cadeautje, bijvoorbeeld een gevilte sjaal, voor de komende 

feestdagen dan bent u wellicht ook op het goede adres. Voor schappelijke prijzen bent u 
een kunstwerk rijker! 

Voor verdere informatie: www.margrietmodderkolk.nl. 
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Hoe is het gesteld met uw gehoor en/of uw gehooraparaat? Op donderdag 11 oktober zal  
een audicien van Beter Horen aanwezig zijn. Heeft vragen?  Binnenkort onvangt u brief 

van Beter Horen met daarbij een aanmedingstrookje voor een afspraak!  
 

 
Beste Klassiek muziek liefhebber 
Ieder dinsdag  is er het uurtje klassieke muziek…. 

Met elkaar luisteren en praten over wat u mooi vindt en waar u graag naar luistert. 
Aanvang 14:30 in de Serre op de 2e etage . 

U bent van harte welkom! 
 
Terug van weggeweest 

Ieder dinsdagmiddag vanaf 14:30 is er weer handwerken in ‘de Schakel. 
Breien, borduren, haken het kan allemaal. Rita helpt u graag. 

U bent van harte welkom! 
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