
Activiteitenkalender
december 2022



december

01 dec                donderdag
14.00 uur           Knikkersjoelen op de 2e etage
14.00 uur           Crea in de AB-ruimte 2e etage  
                                 
02 dec                vrijdag
10.00 uur           Zingen in de Biesboschzaal
14.00 uur           Sjoelen/rummikub in de
                            Biesboschzaal
     
04 dec               zondag
17.30 uur          Sinterklaasdiner in samenwerking
                           met De Koningshoff
                           Zie flyers voor verdere informatie

05 dec               maandag
10.00 uur          Handwerken in de Biesboschzaal
14.30 uur          Bewegen voor bewoners uit de zorg
15.45 uur          Bewegen voor bewoners uit de
                           aanleunwoningen
                           Beide groepen in de Biesboschzaal

06 dec               dinsdag
10.00 uur          Slechtziendegroep op de 2e etage
14.30 uur          Bingo in de Biesboschzaal

07 dec              woensdag
                          Geen activiteiten

08 dec              donderdag
10.00 uur         Koffie drinken bewoners 2e en 4e
                          etage op de 2e etage
14.00 uur         Knikkersjoelen op de 2e etage
14.00 uur         Retrokoor de Gravin oefent in De 

Koningshoff

09 dec               vrijdag
10.00 uur          Zingen in de Biesboschzaal
14.30 uur          U vraagt wij draaien! Ontvangst met 

koffie/thee
                           Vanaf 15.00 uur een drankje
                           €1,00 per consumptie

10 dec              zaterdag
14.15 uur         Optreden accordeonorkest
                          RAV Scala                  
                           

Voorwoord

Beste bewoners,

December, de maand die in het teken 
staat van de feestdagen. 5 december is de 
verjaardag van de goedheiligman. Om dit 
te vieren, hebben we in samenwerking 
met de collega's van De Koningshoff een 
sinterklaasdiner georganiseerd op 4 
december.  Wilt u hier aan deelnemen, 
dan kunt u zich hiervoor aanmelden.

Na het sinterklasfeest volgen de 
kerstdagen en de jaarwisseling.
Rondom Dubbelmonde hebben 
we kerstversiering aangebracht. Net als 
vorig jaar organiseren we weer een 
lichtjestoer. Dit keer hebben we gevraagd 
of de kerstman ons een bezoek wil 
brengen tijdens deze activiteit.
Daarnaast gaan we weer kerststukjes 
maken, is er een kerstoptreden van 
shantykoor de Brulboei en natuurlijk 
sluiten we met elkaar het jaar af met de 
oudejaarsbingo.

Groetjes Mariette, Yvonne en Esther

 



12 dec                maandag
09.45 uur           Computervrijwilliger in het
                            Kruispunt
10.00 uur           Handwerken in de Biesboschzaal

13 dec               dinsdag
10.00 uur          Slechtziendegroep op de 2e etage

14 dec                woensdag
10.00 uur           Schilderen, soos, inloop in de
                            Biesboschzaal
14.15 uur           Quiz in de Biesboschzaal  

15 dec                donderdag
14.00 uur           Knikkersjoelen op de 2e etage
14.00 uur           Crea op de 2e etage                    
14.00 uur           Mandela tekenen in het Kruispunt
                            € 3,00
 
16 dec                vrijdag
10.00 uur          Zingen in de Biesboschzaal
14.00 uur          Kerstfilm in de Biesboschzaal

19 dec               maandag
10.00 uur          Handwerken in de Biesboschzaal

20 dec               dinsdag
                           Kerstdiner
                           Meer informatie vindt u in de flyer

21 dec               woensdag
10.00 uur          Schilderen, soos, inloop in de
                           Biesboschzaal
14.00 uur          Kerststukjes maken in de 

Biesboschzaal  
     
22 dec              donderdag
10.00 uur         Koffie drinken bewoners 2e en 4e
                          etage op de 2e etage
14.30 uur         Kerstoptreden door shantykoor de 

Brulboei
                                             
23 dec               vrijdag
10.00 uur          Zingen in de Biesboschzaal
17.30 uur          Lichtjestoer rondom Dubbelmonde
                           Meer informatie vindt u in de flyer

27 dec              dinsdag
10.00 uur         Slechtziendengroep op de 2e etage



28 dec               woensdag
10.00 uur          Schilderen, soos, inloop in de
                           Biesboschzaal
14.00 uur          Soos/inloop
                         
29 dec               donderdag
                           Geen activiteiten
 
30 dec                vrijdag
10.00 uur          Zingen in de Biesboschzaal
14.30 uur          Sjoelen/rummikub in de 

Biesboschzaal

31 dec                zaterdag
14.00 uur          Oudjaarsbingo in de Biesboschzaal
                           We sluiten het jaar af met elkaar 

onder het genot van een hapje en
                           een drankje.

Restaurant De Koningshoff

Vrijdag 23 dec is er een kerstontbijt tussen
8.30 en 11.00 uur € 6,50
Eerste Kerstdag kerstdiner tussen 12.00 uur
en 13.30 uur en 16.30 uur en 19.00 uur.
Tweede Kerstdag kerstdiner tussen 12.00 uur
en 13.30 uur.
Voor bewoners uit de zorg zijn er geen kosten
aan verbonden. Bewoners van de
aanleunwoningen en externe bezoekers
betalen € 27,95.
Voor deze activiteiten kunt u reserveren in De
Koningshoff.

31 december kunt u genieten van een kopje
koffie met een oliebol/appelflap voor € 3,50.

Wist u dat u voor de feestdagen diverse
salades kunt bestellen voor thuis?
Meer informatie te verkrijgen in De
Koningshoff.

Computervrijwilliger

Wist u dat wij een computervrijwilliger
hebben? Hij heet Leo Quist en zit elke 2
weken op maandag van 9.45 tot 11.00 uur in
het Kruispunt. Hij kan u helpen met
computervragen en vragen over de mobiele
telefoon.
U hem ook kunt benaderen om thuis
computerondersteuning te bieden,
U betaalt hiervoor een kleine vergoeding.

Contactgegevens:
leoquist21@gmail.com
06 28 23 97 70


