
Activiteitenkalender
januari 2023



januari

02  jan               maandag
14.00 uur          Bibliotheek is vandaag gesloten
14.30 uur          Bewegen voor bewoners uit de zorg
15.45 uur          Bewegen voor bewoners uit de
                           aanleunwoningen
                           Beide groepen in de Biesboschzaal

03  jan               dinsdag
                           Geen activiteiten

04  jan                woensdag
10.00 uur           Schilderen, soos, inloop in de
                            Biesboschzaal
11.30 uur           Stoelyoga in het  kantoor in het 

Kruispunt
14.15 uur           Soos/inloop in de Biesboschzaal

05 jan                 donderdag
10.00 uur          Koffie drinken bewoners 2e en 4e
                           etage op de 2e etage
10.30 uur           Bureau voor leuke zaken in het 

Kruispunt
14.00 uur           Knikkersjoelen op de 2e etage

                               
06 jan                vrijdag
10.00 uur           Zingen in de Biesboschzaal
14.00 uur           Sjoelen/rummikub in de
                            Biesboschzaal
   
    Gespreksgroep

In Dubbelmonde hebben wij een
gespreksgroep.
Bewoners uit de zorg en huurders vanuit de
aanleunwoningen zijn hierbij van harte
wellkom.
Tijdens de gespreksgroep bespreken wij een
bepaald onderwerp, vaak de bijeenkomst
ervoor ingebracht door de deelnmenrs zelf.  
Wij komen ongeveer 1 keer per 4 à 6 weken
bij elkaar.
De gespreksgroep vindt op uitnodiging plaats
en wisselt qua dag en tijd. Lijkt het u leuk om
hier aan deel te nemen of wilt u vrijblijvend
een keer komen luisteren? U bent van harte
welkom. U kunt zich opgeven bij de
activiteitenbegeleiding.Zodra de volgende
bijeenkomst is, ontvangt u een uitnodiging.

Voorwoord

Beste bewoners,

Allereest voor iedereen de allerbeste 
wensen voor 2023. We hopen dat het voor 
u een mooi jaar wordt waarin alles 
voorspoedig gaat.
Wij zijn alweer volop activiteiten aan het 
plannen. Er komen nieuwe activiteiten op 
het programma maar de succesvolle 
activiteiten keren in 2023 gewoon terug.
Heeft u een leuk idee of een suggestie 
voor een nieuwe activiteit? Laat het ons 
weten. We kijken graag naar de 
mogelijkheden.
Laten we er met elkaar weer een gezellig, 
creatief, zinvol en waardevol jaar van 
maken.

Groetjes Mariette, Yvonne en Esther
 



09  jan               maandag
09.45 uur          Leo Quist Computerhulp
                           tot 11.00 uur in het Kruispunt
14.30 uur          Bewegen voor bewoners uit de zorg
15.45 uur          Bewegen voor bewoners uit de
                           aanleunwoningen
                           Beide groepen in de Biesboschzaal

10  jan                dinsdag
10.00 uur           Slechtziendegroep op de 2e etage
14.30 uur           Bingo in de Biesboschzaal

11  jan                woensdag
10.00 uur           Schilderen, soos, inloop in de
                            Biesboschzaal
10.00 uur           Minimarkt in het Kruispunt.
                            Verkoop van  bloemen, vis en het 

Rode Kruis
11.30 uur           Stoelyoga in het  kantoor in het 

Kruispunt
14.00 uur           activiteit aangeboden door 

leerlingen van het Da Vinci college, 
houd hiervoor de flyers in de gaten

                           
12  jan                donderdag
10.00 uur           wandelen met jongeren van NXT 

chapter
                            Zie flyers voor aanmelden
10,30 uur           Bureau voor Leuke Zaken in het 

Kruispunt
14.00 uur           Knikkersjoelen op de 2e etage
14.00 uur           Crea in de AB-ruimte 2e etage  
14.00 uur           Mandela workshop in het Kruispunt 

kosten € 3,00

13  jan                vrijdag
10.00 uur          Zingen in de Biesboschzaal
17,00 uur          Hollands diner in samenwerking met 

de collega's van De Koningshoff.
Zie de flyer voor meer informatie

       

           

16  jan               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
17  jan               dinsdag
10.00 uur          Slechtziendegroep op de 2e etage
                           Uitverkoop Vincken Mode in het 

Kruispunt
                           Houd hiervoor de flyer in de gaten

18  jan                woensdag
10.00 uur           Schilderen, soos, inloop in de
                            Biesboschzaal
11.30 uur           Stoelyoga in het  kantoor in het 

Kruispunt
14.00 uur           Koersbal in de Biesboschzaal

19  jan                donderdag
10.00 uur           Koffie drinken bewoners 2e en 4e
                            etage op de 2e etage
10.30 uur           Bureau voor Leuke Zaken in het 

Kruispunt
14.00 uur           Knikkersjoelen op de 2e etage            

    
 
20  jan                vrijdag
10.00 uur          Zingen in de Biesboschzaal
14.00 uur           Sjoelen/rummikub in de
                            Biesboschzaal



23  jan               maandag
09.45 uur          Leo Quist Computerhulp
                           tot 11.00 uur in het Kruispunt
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

24  jan               dinsdag
10.00 uur          Slechtziendegroep op de 2e etage      
                    
25  jan                woensdag
10.00 uur           Schilderen, soos, inloop in de
                            Biesboschzaal
11.30 uur           Stoelyoga in het  kantoor in het 

Kruispunt
14.00 uur           activiteit aangeboden door leerlingen 

van het Da Vinci college
                           Zie de flyer voor meer informatie

26  jan               donderdag
10.30 uur          Bureau voor Leuke Zaken in het 

Kruispunt
14.00 uur          Knikkersjoelen op de tweede etage
14.00 uur          Crea in de AB-ruimte op de 2e etage
                                             
27  jan                vrijdag
10.00 uur          Zingen in de Biesboschzaal
14.30 uur          Bingo in de Biesboschzaal

30  jan               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

31  jan               dinsdag
10.00 uur          Slechtziendengroep op de 2e etage

Restaurant De Koningshoff
1 januari Nieuwjaarsdiner om 12.00 uur of
16.30 uur
13 januari Hollands diner


