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Dag Activiteit Plaats/tijd 
Maandag 1 febr Winkeltje geopend 

Alleen voor boodschappenboekjes 
 

Fietsclub 
 

De Winkel (de 

Schakel) 
10:00-11:30 uur 

 
Hal B-G bij het 
Fietslabyrint 15:00 

uur 

Dinsdag 2 febr 

 

Bewegen met Dennis voor de bewoners 

van de 3e etage 
 

Bewegen met Dennis voor de  bewoners 
van B-G en etage 1-2 
 

 
Appies bloemen en fruit 

 
Schilderen 

 
 
Klassieke muziekgroep  

 

Ruimte voor de lift 

3e etage 
10:00 uur 

 
Ruimte voor de lift 
1ste etage 11:00 uur 

 
Hoofdingang14:30 

uur 
 

De Schakel  
14:30-16:00 uur 
 

Serre 1e etage  
14:30 uur 

Woensdag 3 febr 
 

Winkeltje geopend  
Alleen voor boodschappenboekjes 

De Winkel (de 
Schakel) 

10:00- 11:30 uur 

Vrijdag 5 febr De ‘koffieleutjes’ 
 

 
 

 
Winkeltje geopend 

Alleen voor boodschappenboekjes 

Serre 2e etage  
10:00-11:15 uur 

Voor de bewoners 
van de 2e en 3de 

etage 
 

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

Dag Activiteit Plaats/tijd 

Maandag 8 febr Winkeltje geopend 

Alleen voor boodschappenboekjes 
 
Fietsclub 

De Winkel (de 

Schakel) 
10:00-11:30 uur 
 

Hal B-G bij het 
Fietslabyrint 15:00 

uur 

Dinsdag 9 febr 

 
 

 

Bewegen met Dennis voor de bewoners 

van de 3e etage 
 
 

Bewegen met Dennis voor de  bewoners 
van  

B-G en etage 1-2 
 

Ruimte voor de lift 

3e etage 
10:00 uur 
 

Ruimte voor de lift 
1ste etage 11:00 uur 

 
 



Appies bloemen en fruit 
 

Schilderen  

Hoofdingang14:30 
uur 

 
De Schakel 14:30 uur 

Woensdag 10 febr Winkeltje geopend 
Alleen voor boodschappenboekjes 

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

Donderdag 11 febr 

 
 

Optreden ‘ Willeke zingt’ 
Met haar liedjes en anekdotes van toen 

neemt ze u mee  in een stukje theater van 
vroeger.. Niet alleen een mooi liedje zingen, 

maar je echt raken met de muziek. Een 
stukje plezier, een vergeten lied, een traan 
en een lach. 

 

De Schakel  
15:00 uur 

Vrijdag 12 febr De ‘koffieleutjes’ Serre B-G 

10:15-11:15  uur 
Voor bewoners  

B-G en 1ste etage 
 
 

Zondag 14 febr Valentijnsdag 

 

Op deze dag een 
kleine verrassing 

voor u op het 
appartement 

Dag Activiteit Plaats/tijd 

Maandag 15 febr 
 

Winkeltje geopend 
Alleen voor boodschappenboekjes 
 

Fietsclub 
 

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

 
Hal B-G bij het 

Fietslabyrint 15:00 
uur 

Dinsdag 16 febr 
 

Bewegen met Dennis voor de bewoners 
van de 3e etage 
 

 
Bewegen met Dennis voor de  bewoners 

van B-G en etage 1-2 
 
 

Schilderen  
 

Klassieke muziekgroep  
 

Ruimte voor de lift 
3e etage 
10:00 uur 

 
Ruimte voor de lift 

1ste etage 
11:00 uur 
 

De Schakel14:30 uur 
 

Serre 1e etage  
14:30 uur 

Woensdag 17 febr Winkeltje geopend 
Alleen voor boodschappenboekjes 

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

Donderdag 18 febr Bioscoopmiddag De Schakel 



Vrijdag 19 febr De ‘koffieleutjes’ 
 

 
 
 

Winkeltje geopend 
Alleen voor boodschappenboekjes 

Serre 2e etage  
10:00-11:15 uur 

Voor de bewoners 
van de 2e en 3de 
etage 

 
De Winkel (de 

Schakel) 

Dag Activiteit Plaats/tijd 

Maandag 22 febr Winkeltje geopend 

Alleen voor boodschappenboekjes 
 

Fietsclub 
 

De Winkel (de 

Schakel) 
10:00-11:30 uur 

 
Hal B-G bij het 
Fietslabyrint  

15:00 uur 

Dinsdag 23 febr Bewegen met Dennis voor de bewoners 

van de 3e etage 
 

 
Bewegen met Dennis voor de  bewoners 
van B-G en etage 1-2 

 
Schilderen( onder voorbehoud) 

 
Appies bloemen en fruit 

Ruimte voor de lift 

3e etage 
10:00 uur 

 
Ruimte voor de lift 
1ste etage 11:00 uur 

 
De Schakel 14:30 uur 

 
Hal B-G 14:30 uur 

Woensdag 24 febr Winkeltje geopend 
Alleen voor boodschappenboekjes 

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

Donderdag 25 febr 
 

Borrelen en spel De Schakel 14:30 uur 

Vrijdag 26 febr 
 

Samen met uw medebewoners en 
medewerkers op de koffie in de 

‘Schakel’ 

  
Winkeltje geopend 

Alleen voor boodschappenboekjes 

Schakel  
10:15-11:00 uur 

 
 

 
 
 

De Winkel (de 
Schakel) 

Wanneer het u niet lukt om op eigen gelegenheid naar een activiteit  te 
gaan kunt u natuurlijk altijd aan een medewerker vragen om even te 

helpen! 
Heeft u vragen of een idee neemt u dan gerust contact met mij op. 

Ans Stavleu Coördinator welzijn en activering locatie Overdal 

Mobiel:06-38756903 di-do 

E.mail: a.stavleu@vilente.nl 

Of met: 

Elly Zantman Coördinator welzijn en activering locatie Overdal, Molenberg en Sonnenbergh 

Mobiel:06-30518994 ma-di-wo-do 

E.mail:e.zantman@vilente.nl 

 

mailto:a.stavleu@vilente.nl


  Nieuws uit het huis 
Let op! 

In verband met de verscherpte Corona maatregelen is pedicure en 
kappersbezoek momenteel helaas niet mogelijk. 
 

Pedicure: 
Ilonka Grimm-Haver (Medisch pedicure)  

Zij doet de pedicure behandelingen op uw appartement. 
Wilt u een afspraak maken? Dan kunt u contact met haar opnemen. 
06-20036520 

info@ilonkagrimm.nl 
 

De kapsalon: 
Heeft geen vaste openingstijden meer. 
U kunt telefonisch een afspraak maken: 06 53998681 

 
Bibliotheek 

Leest u graag? In het nisje bij de vitrine kast op de begane grond staat de 
bibliotheekkast. Een plek om even rustig een boek uit te zoeken. 
Vrijwilligster Lida Kock-Arends zal de collectie regelmatig wisselen. Wilt u het boek 

weer terug zetten wanneer u het uitgelezen heeft? 
Wanneer het niet lukt om op eigen gelegenheid naar de bibliotheek kast te 

gaan kunt u natuurlijk altijd aan een medewerker vragen om even te 
helpen! 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



 

 
 
Het Fietslabyrint – bewegen is gezond 

Een ontspannen fietstocht door uw woonplaats, op fietssafari tussen de wilde 
dieren, herinneringen ophalen in uw geboortedorp, of een stedentrip naar Rome, 
New York of Parijs: met Fietslabyrint ligt de wereld aan uw voeten! Fietslabyrint is 

een systeem waarmee mensen interactieve fietstochten maken door steden en 
natuurgebieden. Het beeldscherm waarop de fietsroutes worden getoond, is 

aangesloten op een hometrainer  
Het Fietslabyrint staat  in de HAL- begane grond voor u klaar om te gebruiken. 
Schroom niet en maak ook een mooie fietstocht door Arnhem- Amsterdam-Veluwe- 

New York en nog veel meer mooie plaatsen. 
Het Fietslabyrint is eenvoudig te bedienen maar alle begin is soms een beetje lastig. 

Vraagt u daarom gerust aan de medewerkers of zij u hiermee willen helpen. 
Ieder maandagmiddag is er de “fietsclub”. 
De beweegagoog Dennis begeleid de fietsers op het Fietslabyrint. Heeft u ook zin in 

een uurtje bewegen samen met enkele mede bewoners? U bent van harte welkom! 
 

Beautymomentje  
Zoals u  heeft gezien staat het Beautymomentje deze maand niet in het 

programma. Het Beautymomentje  zoals u gewend was kon in verband met 
verscherpte maatregelen rondom het Coronavirus al niet meer niet doorgaan.  
Helaas kunnen de beautyvrijwilligers  in de maand februari ook niet even bij u 

langskomen voor ‘zomaar’ een praatje. 
 

Leesclub 
Er staat een nieuwe enthousiaste vrijwilliger in de startblokken om weer samen met 
u te lezen, verhalen te vertellen en te luisteren naar elkaars verhalen. 

Wanneer de maatregelen rondom het Corona virus versoepeld worden zal zij gaan 
starten. 

Wij houden u op de hoogte. 
 
Binnenkort start de ‘Frisse neuzen’ wandelclub.( Bij goed weer) 

Er zijn bewoners die hebben aangegeven graag met regelmaat  naar buiten te willen 
voor een ‘frisse neus’. 

Een groep enthousiaste studenten van de HAN (Hoge school Arnhem Nijmegen) 
staan te trappelen om samen met u de buitenlucht in te gaan. 
Binnenkort zullen zij gaan starten. 

Wij houden u op de hoogte. 
 

 



 
Foto expositie Jaap Pronk 
Jaap Pronk is geboren op Scheveningen.  

Hier in de duinen was zijn interesse voor de natuur al snel gewekt. 
Als kind kon hij uren lang door de duinen zwerven om naar vogels en andere dieren 

te kijken. 
Het fotograferen van het duinlandschap, maar vooral vogels, reeën, vossen en 
burlende herten liepen als een rode draad door zijn leven. 

Als het even kon, zwierf Jaap wekelijks door de duinen of op de Veluwe op zoek 
naar een boeiend onderwerp. 

Het fotograferen , “het zien” kwam van binnen uit. Niet alleen het onderwerp boeide 
hem, maar vooral de lichtval op het onderwerp. Het moment van die ene 
zonnestraal, of die bijzondere houding raakte hem. Schoonheid vergaat en komt 

weer, zoals alles in de schepping overgaat in een andere dimensie. 
 

 
Foto: Jaap Pronk 

 
Wilt u ook zo’n mooie foto met lijst aan de wand ? 

De foto’s zijn ook te koop! 

Met lijst €60.00 
Zonder lijst maar incl. passe Partout €40.00 

Wanneer u geïnteresseerd bent kunt u contact opnemen met: 
Ans Stavleu 

a.stavleu@vilente.nl 

mailto:a.stavleu@vilente.nl
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