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Dag 
 

Activiteit Plaats/Tijd 

Maandag 2 mrt 

 
Winkeltje geopend 
Voor uw dagelijkse boodschappen 

Verkoop van handgemaakte sieraden 
en wenskaarten 
 

De Winkel (de Schakel) 

10:00-11:30 uur 

Ingang schakel 
10:00-12:00 uur 

Dinsdag 3 mrt 

 

Klassieke muziekgroep 
Schilderen 
Handwerken 
Appies bloemenverkoop 

 

Serre 1e etage 14:30 uur 
De Schakel 14:30 uur 
De Schakel 14:30 uur 
Hal B-G 14:30 uur 

  

Woensdag 4 mrt 

 

Winkeltje geopend 
Voor uw dagelijkse boodschappen 

Beauty momentje 

Hand en/of gezichtsverzorging 

H. avondmaal 
(ds van der Veen) 

  

De Winkel (de Schakel) 

10:00-11:30 uur 

Ochtend-Individueel 
De Schakel 14:30 uur 

 

Donderdag 5 mrt 

 

Vandaag nemen we al een beetje 
afscheid van de winter met een 
STAMPOTTENBUFFET 
Bingo 

 

De Schakel 12:00 uur 
 

 
De Schakel 15:00 uur 
 
 
 
 

Vrijdag 6 mrt Winkeltje geopend 
Alleen voor boodschappenboekjes 

De Winkel (de Schakel) 

 
 

Dag Activiteit Plaats/Tijd 
Maandag 9 mrt 
 

 

Winkeltje geopend 
Voor uw dagelijkse boodschappen 

Wij gaan naar de opa’s en oma’s! 
Peutertjes van kinderopvang de  ‘Groene 
Weide’ komen weer graag bij u langs. 
Vandaag laten zij weer een andere 
activiteit aan u zien. Komt u even om een 
hoekje kijken?  
De koffie staat voor u klaar! 
Zingen 
 

De Winkel (de Schakel) 

10:00-11:30 uur 

De Schakel 10:30 uur 
 
 
 
 
 
 
De Schakel 15:00 uur 
 

Dinsdag 10 mrt 

 
 

Schilderen 
Handwerken 
Appies bloemenverkoop 
 

De Schakel 14:30 uur 
De Schakel 14:30 uur 
Hal B-G 14:30 uur 

 
 

 
 

 
 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https://www.facebook.com/clubbeautydenhaag/&psig=AOvVaw1L98cjONH1DwpMhyIIgA0M&ust=1580309402074000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCODul7bFpucCFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.hanzestad.nl/artikel/opmerkelijk-704/220/stampottenbuffet-voor-weduwen-en-weduwnaren-/989/&psig=AOvVaw2hVnuQbzXUv0zmetFNgiI7&ust=1582291303320000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNi3v8qc4OcCFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.degroeneweide.org/&psig=AOvVaw3U3gSLe4Nh_ry6EA9X5oD4&ust=1582291861953000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIjS_tSe4OcCFQAAAAAdAAAAABAJ
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjMydaxrM_XAhUEOxoKHUVyDXYQjRwIBw&url=https://www.animaatjes.nl/cliparts/schilderen/cliparts-activiteiten-schilderen-122070&psig=AOvVaw0zDZeQHmeZZ1PtjEcREJj3&ust=1511342683844391


Woensdag11 mrt Winkeltje geopend 
 

Boetiek open 
(de koffie staat voor u klaar) 

De Winkel (de Schakel) 

10:00-11:30 uur 

Boetiek –souterrain 
10:00-12:00 uur 

Donderdag 12 mrt 

 

Optreden Vallei kwintet 
 
 
 

De Schakel 14:30 uur 
 

Vrijdag 13 mrt Winkeltje geopend 
Alleen voor boodschappenboekjes 

 

De Winkel (de Schakel) 

 

 
Zaterdag 14 mrt 

 

NL DOET De Schakel 14:30 

Dag Activiteit Plaats/Tijd 

Maandag 16 mrt 
 

Winkeltje geopend 
Voor uw dagelijkse boodschappen 

 

De Winkel (de Schakel) 

10:00-11:30 uur 

Dinsdag 17 mrt 

 

Klassieke muziekgroep 
Schilderen 
Handwerken 
Appies bloemenverkoop 

Serre 1e etage 14:30 uur 

De Schakel 14:30 uur 
De Schakel 14:30 uur 
Hal B-G 14:30 uur 

 

Woensdag 18 mrt 

 

Winkeltje geopend 
 

Beauty momentje 

Hand en/of gezichtsverzorging 

 

De Winkel (de Schakel) 

10:00-11:30 uur 

Ochtend-Individueel 
 

Donderdag 19 mrt Bioscoopmiddag 
Koffiemomentje 

De Schakel 14:30 uur 
De Schakel  
19:00- 20:30 uur 

Vrijdag 20 mrt Winkeltje geopend 
Alleen voor boodschappenboekjes 

Weeksluiting 
( D.Timmer) 

 

De Winkel (de Schakel) 

 
De Schakel 14:30 uur 

Dag Activiteit Plaats/Tijd 

Maandag 23 mrt 

 

Winkeltje geopend 
Voor uw dagelijkse boodschappen 

Wij gaan naar de opa’s en oma’s! 
Peutertjes van kinderopvang de  ‘Groene 

Weide’ komen weer graag bij u langs. 

De koffie staat voor u klaar! 

 
 
 

De Winkel (de Schakel) 

10:00-11:30 uur 

De Schakel 10:30 uur 
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Dinsdag 24 mrt 

 

Schilderen 
Handwerken 
Appies bloemenverkoop 

 

De Schakel 14:30 uur 
De Schakel 14:30 uur 
Hal B-G 14:30 uur 

 

Woensdag 25 mrt Winkeltje geopend 
  

Spreekuur Wasserij 
 

Boetiek open 
(de koffie staat voor u klaar) 

 

De Winkel (de Schakel) 

10:00-11:30 uur 

De Schakel  
10:30-11:00 uur 

Boetiek –souterrain 
10:00-12:00 uur 

Donderdag 26 mrt Sjoelen De Schakel 14:30 uur 

Vrijdag 27 mrt Winkeltje geopend 
Alleen voor boodschappenboekjes 

 

Koffie ochtend in de Schakel 
Even een praatje…kopje koffie…iets lekkers…  

 

 
 
 
De Schakel 
10:15-11:00 uur 

 

Weekend 28-29 mrt 

 ZOMERTIJD 

 

 

  

ZOMERTIJD 

 

Maandag 30 mrt Winkeltje geopend 
Voor uw dagelijkse boodschappen 

 

De Winkel (de Schakel) 

10:00-11:30 uur 

Dinsdag 31 mrt Klassieke muziekgroep 
Schilderen 
Handwerken 
Appies bloemenverkoop 

Serre 1e etage 14:30 uur 

De Schakel 14:30 uur 
De Schakel 14:30 uur 
Hal B-G 14:30 uur 

 
 
 

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

Mobiel:06-38756903 di-do 

E.mail: a.stavleu@vilente.nl 
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NL doet 
Het Oranje Fonds organiseert op 15 en 14 maart, samen met duizenden 
organisaties in het land, weer NL doet… de grootste vrijwilligersactie van Nederland. 
NL doet zet het vrijwilligerswerk in de spotlight en nodigt iedereen uit om een dagje 
de handen uit de mouwen te steken. 
NL doet gaat ook dit jaar Overdal niet voorbij. Via de site van NL doet hebben 
mensen zich aangemeld om de klus die wij in Overdal voor de bewoners 
organiseren te klaren. 
Op zaterdag 15 maart  staat Overdal in het teken van: 
Een verwen moment met een heerlijke High tea en een muzikale verwennerij, 
verzorgt door Bart IJkhout . 
 

 
 

U BENT VAN HARTE WELKOM! 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https://restoranto.com/nl/high-tea-rotterdam/&psig=AOvVaw2mKsrrakfUIdmUK6VkMis5&ust=1582292976628000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMCtsuii4OcCFQAAAAAdAAAAABAF


Verwenmoment 
Een fijne handmassage, gelakte nagels of een heerlijke  crème op het gezicht. Een 

momentje voor u zelf. Vanaf woensdag 4 maart start het ‘beautymomentje’. Om de week op 

de woensdagmorgen is vrijwilligster Diana de Groen aanwezig. Zij komt graag bij u langs 

voor uw eigen Beautymomentje.  

 

De kinderen van ‘de groene Weide’ 
De kinderen van kinderdagverblijf de ‘Groene Weide’  zijn onze buren. 

Zij wilden graag eens bij u langs komen. Gewoon….. voor de gezelligheid.  

Om de week op maandagochtend komen zij een klein uurtje bij u langs in de Schakel. Zij 

nemen altijd iets mee om u te laten zien wat zij allemaal al kunnen.  

Al drie keer zijn ze langs geweest en het was reuze gezellig. De kinderen kijken uit naar de 

bezoekjes aan u! 

 

Bibliotheek 

Er zijn mensen die graag lezen.  

Nu staat er een kast met boeken in het nisje bij de vitrine kast op de begane grond. 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 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 Fiets-labyrint 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 Fiets-labyrint staat  in de HAL- begane grond voor u klaar om te gebruiken. 

Schroom niet en maak ook een fietstocht naar allerlei plaatsen. U kunt ook samen met 

familie vrienden of kennissen naar het fietslabyrint gaan. Het Fiets-Labyrint 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. 
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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 

 

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  
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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 

 

Winkeltje: 

Het winkeltje is open op:maandag, woensdag  10:00 tot 11:30 uur  

Op vrijdag alleen de afhandeling van de boodschappenboekjes 

 

De Boetiek- wist u dat.. 

Er een ‘tweedehands’ kleding boetiek in Overdal is?  

Een gezellige winkel met kleding van veelal bekende merken en waar een mooie collect ie 

kleding hangt. Veel kleding wordt omwonenden gebracht en de opbrengst komt ten goede 

aan de bewoners van Overdal. 

Komt u eens langs, de boetiek vrijwilligers helpen u graag en de koffie staat klaar!! 

Wanneer het u zelf niet lukt om langs te komen kunt u altijd aan een medewerker vragen of 

zij u even helpen. De boetiek vrijwilliger kan op aanvraag ook bij u langskomen met een 

assortiment waar u eventueel uit kunt kiezen. 

Openingstijden: iedere tweede en vierde woensdag van de maand -10:00-12:00 uur. 

Belangstellenden van buiten Overdal zijn ook van harte welkom! 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

  

 


