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Datum Activiteit 
 

Tijd/Plaats 

Maandag  3 juni 
 

 

Winkeltje geopend 
Voor uw dagelijkse boodschappen 

 

Verkoop van handgemaakte 

sieraden en wens kaarten 

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

 

Souterrain 10:00-12:00 uur 

Dinsdag 4 juni 
 

 

Handwerken 
 

Schilderen 
 

Klassieke muziek groep 
 

Appies bloemenverkoop 

 

De Schakel 14:30 uur 

 

De Schakel 14:30 uur 

 

Serre 2ste etage 14:30 uur 
 

Hoofdingang 14:30 uur 
 

Woensdag 5 juni 

 

Winkeltje geopend 
Voor uw dagelijkse boodschappen 

 

Coffee en Fit 

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

 
De Schakel 10:00-11:30 uur 

Donderdag 6 juni 

 
Sjoelen 
 

Schakel 12:00 uur 

 

Vrijdag 7 juni 

 

Winkeltje geopend 
Alleen voor de boodschappenboekjes 

 

Weeksluiting  
(D. Timmer) 

 

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

 
 

De Schakel 14:30 uur 

Datum Activiteit Tijd/Plaats 

Zondag 9 juni 

Maandag 10 juni 

1ste pinkster dag 

2de pinksterdag 

 
Dinsdag 11 juni 

 

Handwerken 
 

Schilderen 
 

Klassieke muziek groep 

 
Appies bloemenverkoop 

De Schakel 14:30 uur 

 

De Schakel 14:30 uur 

 

Serre 2ste etage 14:30 uur 

 
Hoofdingang 14:30 uur 

 

Woensdag 12 juni 

 

Winkeltje geopend 
Voor uw dagelijkse boodschappen 

 

Boetiek open 

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

 

Boetiek  
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Coffee en Fit 
 

Contactmiddag 
 

10:00-12:00 uur-souterrain 

 

De Schakel 14:30 uur 

 

De Schakel 14:30 uur 

Donderdag 13 juni Frietdag 

(zie nieuws uit het huis) 
 

Bingo 

Schakel 12:00 uur 

 
 

De Schakel 15:00 uur 

Vrijdag 14 juni Winkeltje geopend 
Alleen voor de boodschappenboekjes 

 

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

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

 

Datum Activiteit Tijd/Plaats 

Maandag 17 juni 

 

 

Winkeltje geopend 
 

 

Zangmiddag 

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

 

De Schakel 15:00 uur 

Dinsdag 18 juni 

 

Handwerken 
 

Schilderen 

 
Klassieke muziek groep 

 
Appies bloemenverkoop 

 

De Schakel 14:30 uur 

 

De Schakel 14:30 uur 

 
Serre 2ste etage 14:30 uur 

 
Hoofdingang 14:30 uur 

 

Woensdag 19 juni 

 

 

Winkeltje geopend 
Voor uw dagelijkse boodschappen 

 

 

Coffee en Fit 
 
 

Zonnebloem boottocht 
voor de bewoners die zich 

aangemeld hebben.  

Informatie van de Zonnebloem 

ontvangt u w.s. eerste week van 

juni 

 

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

 

 

De Schakel  
10:00 -11:30 uur 

 

Donderdag  20 juni 

 

SOS Matrozenkoor 
Nieuwe haring proeven 

 
Koffiemomentje 

De Schakel 14:30 uur 
 

 
De Schakel 19:00 uur 
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Vrijdag 21 juni Winkeltje geopend 
Alleen voor de boodschappenboekjes 

 

 

Muziek van vroeger 
accordeonmuziek door: Bep Beek 

 

Weeksluiting 
(A.v.Laar) 

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

 

 

Serre’s  10:30 uur 

 

 

De Schakel 14:30 uur 

Datum Activiteit Tijd/Plaats 

Maandag 24 juni Winkeltje geopend 

 
Winkeltje geopend 

 
Dinsdag 25 juni 
 

 

Handwerken 
 

Schilderen 

 
Klassieke muziek groep 

 
Appies bloemenverkoop 

 

De Schakel 14:30 uur 

 

De Schakel 14:30 uur 

 
Serre 2ste etage 14:30 uur 

 
Hoofdingang 14:30 uur 

 

Woensdag 26 juni 

 

 

Winkeltje geopend 
Voor uw dagelijkse boodschappen 

 

Coffee en Fit 

 

Boetiek open 
 

 

Spreekuur wassererij 

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

 

De Schakel  
10:00 -11:30 uur 

Boetiek  
10:00-12:00 uur-souterrain 

 

DeSchakel  
10:30-11:00 uur 

 

Donderdag 27 juni 

 

Bioscoopmiddag 
 

WILD  
Bonte families op de veluwe 

 
 

De Schakel 14:30 uur 

Vrijdag 28 juni Winkeltje geopend 
Alleen voor de boodschappenboekjes 

 

De Winkel (De Schakel) 
10:00-11:30 uur 
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(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: 
Maria Berendsen is vanaf 1 juni niet meer wekzaam op Overdal. 

Ilonka Grimm-Haver (Medisch pedicure) is de nieuwe 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 

In verband met de zeer geringe belangstelling voor de verkoop van het gebak op vrijdag 

is er geen verkoop van gebak meer op de vrijdag. 

 

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 collectie 

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!! 

Openingstijden: iedere tweede en vierde woensdag  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 
 
Expositie 
Foto-expositie Leny Hamoen-de Bree uit Renkum 

Ik ben de expositie-coördinator van Vilente Overdal en De Sonnenberg in Oosterbeek. 

Dat wil zeggen dat ik ervoor zorg dat er iedere drie maanden nieuwe kunstwerken 

hangen in de hal en/of gang.  

Nu hangen mijn eigen werken in Overdal, foto’s die ik gemaakt heb als hobbyfotograaf. 

Ongeveer 12 jaar geleden ben ik serieus met fotograferen begonnen als hobbyfotograaf. 

Ik ben lid van twee fotoclubs in Ede. Daar word ik geïnspireerd om op een creatieve 

manier de schepping vast te leggen. De schepping is zo ontzettend boeiend dat het mij 

inspiratie geeft om de natuur te fotograferen.Door foto’s van anderen te bekijken, ben ik 

steeds meer gaan zien en waarnemen.  

De foto’s zijn te bezichtigen tot en met mei 2019 in de hal van Over dal  

Mijn website: www.piecesofheaven.nl 

Ook staan er foto’s op de website van www.fc-objectief.nl  

 

 
 

Verwarming op uw kamer 
De eerste warme dagen van dit jaar hebben wij al gehad…..en het werd ook weer koud. 

Als we de klimaatvoorspellers mogen geloven komen er nog veel meer warme dagen. Het 

valt mij op dat wanneer buiten de zon volop schijnt en de temperatuur buiten ruim boven 

de twintig graden is er bij veel bewoners de kachel nog lekker snort. 

Het is dan heel erg warm op uw appartement. Te warm!.. en dat is ook voor de oudere 

mens ongezond. U gaat zich vermoeid en futloos voelen met alle gevolgen van dien. 

Wanneer het zonnetje schijnt en de temperatuur ruim boven de twintig graden komt 

kunt u gerust de verwarming uitdraaien. Lukt dit niet zelf? Vraag het gerust aan de 

medewerkers. Zij kunnen u helpen om de verwarming lager maar als het nodig is ook 

weer hoger te zetten.  

 

Wilt u naar een activiteit?..... 
En lukt u dat niet alleen? Laat het weten aan de medewerkers. Zij kunnen u hierbij 

helpen,  het is goed voor een mens om er zo af en toe even op uit te gaan! 

 

Donderdag 6 juni Frietdag in de Schakel. 
Soep vooraf...patat met een kroket of frikandel...salade…appelmoes en iets lekkers toe. 

Dat wordt smullen! U bent van harte welkom in de Schakel vanaf 11.30 uur. 

Rond 12:00 is de friet voor u gebakken! U bent van harte welkom! 
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Coffee en Fit 
Bewegen is gezond.. en samen bewegen is ook nog eens gezellig. Vanaf woensdag  5 juni 

starten wij met Coffee en Fit.   

De warming up begint met een kopje koffie (met een koekje) 

Daarna proberen wij die calorieën weer kwijt te raken. 

Samen bewegen op de manier die bij u past…. 

KOMT U OOK? 
 

 
 

Sjoelen 
Er zijn de laatste tijd weinig bewoners die langskomen voor het sjoelen en dat is erg 

jammer.  

Het is een uurtje onder elkaar waar gezelligheid op de eerste plaats staat.  

De beweging is een mooi bijkomstigheid! 

Komt u vooral langs op de sjoelmiddag van 6 juni aanvang 14:30 uur 

De koffie of thee staat voor u klaar! 

 

 
 

Beste Klassiek muziek liefhebber 
Iedere dinsdagmiddag! Met elkaar luisteren en praten over welke muziek u mooi vindt en 

waar u graag naar luistert. 

Aanvang 14:30 in de Serre op de 2e etage . 

U bent van harte welkom! 
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Statiegeld Flessenactie 
Ieder jaar wordt er gekeken naar wat een goed doel is voor de bewoners van de Overdal, 

waar plezier, ontspanning of gezelligheid uit gehaald kan worden. Iets wat werkbaar , 

structureel en voor iedereen toegankelijk is. Zo staat bijvoorbeeld het Fietslabyrint op 

Overdal, waar we hard voor gespaard hebben. De fiets wordt al regelmatig gebruikt en 

met veel plezier, dat is fijn. Voor het aankomende jaar gaan wij onderzoeken of de 

‘beleveniskoffer’ een meerwaarde is voor de bewoners van Overdal. Maar hoe gaan we 

aan voldoende geld komen om dit te realiseren? Een van de acties is, het inzamelen van 

lege flessen.  

            

 
Beleveniskoffer ‘samen actief, samen beleven 

 

Het concept is heel eenvoudig. Lever de lege flessen bij ons in, wij sparen ze op en 

leveren ze in bij de supermarkt. Het geld wat wij hiervoor ontvangen wordt verdubbeld 

door het Ouderenfonds en dit zorgt er hopenlijk mede voor dat we aan het einde van 

2019 de beleveniskoffer of een ander mooi project voor u kunnen realiseren. Heeft u 

statiegeld flessen? Deponeer deze in het visnet naast de lift  begane grond of in de 

bakken daaronder. 

 

 

 

Alvast bedankt voor de al ingeleverde flessen. Steeds meer mensen weten de weg naar 

het flessennet te vinden! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ans Stavleu  
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