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Beste lezer,
In deze activiteitenkrant treft u de activiteiten aan die georganiseerd worden door
Bureau Welzijn en Facilitair Bedrijf.
Alle activiteiten staan in het weekoverzicht activiteiten met in de toelichting activiteiten,
aanvullende informatie over de activiteiten.
Tenzij anders vermeld in de krant:
 Zijn alle activiteiten vrij toegankelijk voor bewoners van De Kasteelhof en gasten.
 Voor sommige activiteiten dient u zich aan te melden bij een medewerker van Bureau
Welzijn of via een aanmeldingsformulier. Deze kunt u achterin de activiteitenkrant vinden.
 De meeste activiteiten zijn gratis, voor enkele activiteiten wordt er een vergoeding
gevraagd. Deze betaalt u bij aanmelding of binnenkomst aan de gastvrouw.
 Wordt er bij een recreatieve activiteit in de Hof een eigen bijdrage van gasten gevraagd
maar is dit een persoonlijke begeleider van een bewoner dan mag deze gratis deelnemen
aan de activiteit, inclusief koffie en thee en afhankelijk van de activiteit mogelijk een frisdrank. Een kleine uitzondering hierop is er bij de bingo, waarbij de begeleider ook met een
eigen bingokaart mag meespelen, maar deze dient wel betaald te worden
 Koffie en thee is voor bewoners van De Kasteelhof gratis, overige consumpties tegen betaling. Gasten betalen voor consumpties, tenzij anders aangegeven in de toelichting activiteiten.
Blikvanger van de maand…
Altijd al meer willen weten over die ene zanger of zangeres? Of luisteren naar een
een liedje dat u al lang niet meer hebt gehoord? Kom dan op 26 februari naar het
‘Verzoekplatenprogramma’ in De Hof... Alvast een gezellige middag!
De activiteitenkrant wordt maandelijks uitgegeven en verspreid.
Via www.zmw.nl/nieuws is de activiteitenkrant van De Kasteelhof digitaal te bekijken.
Tevens is het mogelijk om de krant via e-mail te ontvangen. U hoeft alleen een e-mail te sturen naar BW-Kasteelhof@zmw.nl. Uiteraard liggen er ook meeneem-exemplaren bij de infobalie in De Hof.
Heeft u tips of vragen over een activiteit of de krant, neem dan gerust contact op met de activiteitenbegeleiders: Saskia van Uden, Mirella van Lith of Elize Wouters.
U kunt natuurlijk ook bellen 0487-587108 of mailen naar BW-Kasteelhof@zmw.nl

Rest ons om u mooie maand toe te wensen.
Redactie Bureau Welzijn

Weekoverzicht activiteiten

Vrij - 1 febr

Activiteit

Voor wie

Locatie

10:30-11:15 uur

Eucharistieviering
Voorganger:
Pastoor Jos Hermsen

Bewoners
en belangstellenden

Souterrain

15.00-16.30 uur

Markt bezoeken/winkelen

De Hof

Vanaf
17:00 uur

Buffet
Door Facilitair Bedrijf

Bewoners Kasteelhof:
Die zich hebben
aangemeld
Bewoners/gasten:
Door middel van aanmelding infobalie De Hof

De Hof

Za - 2 febr
Zo - 3 febr

Activiteit

Voor wie

Locatie

10.00-11.30 uur

Wandelclub (burgerinitiatief)

Bewoners
Gasten

De Hof

15:00-16:30 uur

Bingo

Bewoners: gratis
Gasten: €2,50 per kaart

De Hof

Weekoverzicht activiteiten

Ma - 4 febr

Activiteit

Voor wie

Locatie

10.00-11.30 uur

Hobbykamer

Bewoners

10.30-11.30 uur

Meer bewegen
voor ouderen

Bewoners: gratis
Gasten: €5,00 per keer
via aanmelding

Activiteitenruimte
Fysioruimte

15.00-16.30 uur

Handwerken

Bewoners / Gasten

De Hof

Di - 5 febr

Activiteit

Voor wie

Locatie

13.30-16.30 uur

Soosmiddag (burgerinitiatief)

Bewoners / Gasten

De Hof

14.00-15.00 uur

Senior digihulp
(burgerinitiatief)

Bewoners
Gasten

De Hof

Wo - 6 febr

Activiteit

Voor wie

Locatie

10.30-11.30 uur

Meer bewegen
voor ouderen

Bewoners: gratis
Gasten: €5,00 per keer
via aanmelding

Fysioruimte

15.00-16.00 uur

Terug naar Toen

Bewoners via aanmelding

Activiteitenruimte

Do - 7 febr

Activiteit

Voor wie

Locatie

10.00-11.30 uur

Koffie of thee met lekkernij:
door FB

Bewoners: gratis
Gasten: zie kleine kaart
restaurant

De Hof

10.00-11.30 uur

Schilderclub

Bewoners: €6,00 per keer
Gasten: €6,00 per keer

Activiteitenruimte

19.00-21.00 uur

Ontspanningsavond

Bewoners / Gasten

De Hof

Vrij - 8 febr

Activiteit

Voor wie

Locatie

14.30-16.30 uur

Wandelgroep

Bewoners

De Hof

15.00-16.30 uur

Bioscoop:
Film met een overzicht uit de
jaren 50, afkomstig uit de col-

Bewoners van Kasteelhof
en Dagbesteding

De Hof

lecties van het Nederlands
Instituut voor Beeld en Geluid.

Za - 9 febr
Zo - 10 febr

Activiteit

Voor wie

Locatie

10.30-11.15 uur

Woord– Communieviering
Voorganger:
Henk Engelen

Bewoners
Gasten

Souterrain

Weekoverzicht activiteiten
Ma - 11 febr

Activiteit

Voor wie

Locatie

10.00-11.30 uur

Hobbykamer

Bewoners

Activiteitenruimte

10.30-11.30 uur

Meer bewegen
voor ouderen

Bewoners: gratis
Gasten: €5,00 per keer
via aanmelding

Fysioruimte

15.00-16.30 uur

Handwerken

Bewoners / Gasten

De Hof

15.00–16.00 uur

Happy Pets

Woning 3 en 4

Woning 3/4

Di - 12 febr

Activiteit

Voor wie

Locatie

13.30-16.30 uur

Soosmiddag (burgerinitiatief)

Bewoners
Gasten

De Hof

14.00-15.30 uur

Protestante dienst

Bewoners
Gasten

Souterrain

Wo - 13 febr

Activiteit

Voor wie

Locatie

10.30-11.30 uur

Meer bewegen
voor ouderen

Bewoners: gratis
Gasten: €5,00 per keer
via aanmelding

Fysioruimte

15.00-16.30 uur

Bingo

Bewoners: gratis
Gasten:€2,50 per kaart

De Hof

Do - 14 febr

Activiteit

Voor wie

Locatie

10.00-11.30 uur

Koffie of thee met lekkernij:
door FB

Bewoners: gratis
Gasten: zie kleine kaart
restaurant

De Hof

10.00-11.30 uur

Schilderclub

Bewoners: €6,00 per keer
Gasten: €6,00 per keer

Activiteitenruimte

19.00-21.00 uur

Ontspanningsavond

Bewoners / Gasten

De Hof

Vrij - 15 febr

Activiteit

Voor wie

Locatie

15.00-16.00 uur

miMakker

Bewoners woningen

Souterrain

14.30-16.30 uur

Wandelgroep

Bewoners

De Hof

Zo - 17 febr

Activiteit

Voor wie

Locatie

10.00-11.30 uur

Wandelclub (burgerinitiatief)

Bewoners
Gasten

De Hof

Za - 16 febr

Weekoverzicht activiteiten
Ma - 18 febr

Activiteit

Voor wie

Locatie

10.00-11.30 uur

Hobbykamer

Bewoners

10.30-11.30 uur

Meer bewegen
voor ouderen

15.00-16.30 uur

Handwerken

Bewoners: gratis
Gasten: €5,00 per keer
via aanmelding
Bewoners / Gasten

Activiteitenruimte
Fysioruimte

14.30-16.00 uur

Verwen jezelf

Bewoners via aanmelding

19.30-21.00 uur

Herdenkingsbijeenkomst

Bewoners en genodigden

Activiteitenruimte
De Hof

Di - 19 febr

Activiteit

Voor wie

Locatie

13.30-16.30 uur

Soosmiddag
(burgerinitiatief)
Senior digihulp
(burgerinitiatief)

Bewoners
Gasten
Bewoners
Gasten

De Hof

15.00-16.30 uur

Bloemschikken

Bewoners Kasteelhof
via aanmeldingsformulier
Kosten: €5,00

Ruimte
Dagbegeleiding

Wo - 20 febr

Activiteit

Voor wie

Locatie

10.30-11.30 uur

Meer bewegen
voor ouderen

Bewoners: gratis
Gasten: €5,00 per keer
via aanmelding

Fysioruimte

15.00-16.00 uur

Terug naar Toen

Bewoners via aanmelding

Activiteitenruimte

Do - 21 febr

Activiteit

Voor wie

Locatie

10.00-11.30 uur

Koffie of thee met lekkernij:
door FB

De Hof

10.00-11.30 uur

Schilderclub

Bewoners: gratis
Gasten: zie kleine kaart
restaurant
Bewoners: €6,00 per keer
Gasten: €6,00 per keer

15.00-16.30 uur

Bewoners Kasteelhof

Activiteitenruimte

19.00-21.00 uur

Blik op natuur:
Natuur film over de wadden
in Nederland
Ontspanningsavond

Bewoners / Gasten

De Hof

Vrij - 22 febr

Activiteit

Voor wie

Locatie

15.00-16.30 uur

Liederenplein

Bewoners

De Hof

Zo - 24 febr

Activiteit

Voor wie

Locatie

10.30-11.15 uur

Woord– Communieviering
Voorganger:
Ben de Sonnaville
Carnavalsmiddag
Met medewerking van
“De Melody Players”

Bewoners
Gasten

Souterrain

Bewoners: gratis
Gasten:€6,-

De Hof

14.00-15.00 uur

De Hof

De Hof

Activiteitenruimte

Za - 23 febr

15.00-16.30 uur

Weekoverzicht activiteiten
Ma - 25 febr

Activiteit

Voor wie

Locatie

10.00-11.30 uur

Hobbykamer

Bewoners

Activiteitenruimte

10.30-11.30 uur

Meer bewegen
voor ouderen

Bewoners: gratis
Gasten: €5,00 per keer
via aanmelding

Fysioruimte

15.00-16.30 uur

Handwerken

Bewoners / Gasten

De Hof

Di - 26 febr

Activiteit

Voor wie

Locatie

13.30-16.30 uur

Soosmiddag
(burgerinitiatief)

Bewoners / Gasten

De Hof

15:00-16:30 uur

Verzoekplaten middag

Bewoners/gasten: gratis
(Consumpties:
zie toelichting)

De Hof

Wo - 27 febr

Activiteit

Voor wie

Locatie

10.30-11.30 uur

Meer bewegen
voor ouderen

Bewoners: gratis
Gasten: €5,00 per keer
via aanmelding

Fysioruimte

14.30-15.30 uur

Klassieke muziek

Bewoners
via aanmelding

Activiteitenruimte

15.00-16.30 uur

Bingo

Bewoners: gratis
Gasten:€2,50 per kaart

De Hof

Do - 28 febr

Activiteit

Voor wie

Locatie

10.00-11.30 uur

Koffie of thee met lekkernij:
door FB

Bewoners: gratis
Gasten: zie kleine kaart
restaurant

De Hof

10.00-11.30 uur

Schilderclub

Bewoners: €6,00 per keer
Gasten: €6,00 per keer

Activiteitenruimte

19.00-21.00 uur

Ontspanningsavond

Bewoners / Gasten

De Hof

Toelichting activiteiten - Bureau Welzijn
ACTIVITEITEN I.S.M. KERNACHTIG DRUTEN
Het Activiteitencomité Kernachtig Druten organiseert i.s.m. Bureau Welzijn bepaalde activiteiten voor bewoners van de Kasteelhof, zoals Dodenherdenking en de Avondvierdaagse. Informatie voor deelname krijgt u dan
via Kernachtig Druten of Bureau Welzijn
Deelname:
bewoners Kasteelhof via aanmelding
Informatie:
Gastvrouw De Hof / Bureau Welzijn
BIBLIOTHEEK
Bureau Welzijn beschikt over een groot en gevarieerd assortiment
klein– en grootletter boeken. De grootletterboeken zijn bijzonder geschikt
als lezen van kleine letters niet meer zo vanzelfsprekend is. U treft de
boekenkast aan op gang van afdeling 2 Kasteelhof. Op ieder gewenst
moment, kunt u zelf uw boeken uitzoeken of omwisselen. De collectie
wisselt ieder kwartaal. Op vrijdagmorgen is er een vrijwilliger aanwezig
om u eventueel te adviseren bij uw keuze.
Voor wie:
Bewoners Kasteelhof
Kosten:
Deelname: gratis

BINGO
Wilt u een gokje wagen en uw geluk beproeven? Dat kan bij de bingo!
Er zijn leuke prijsjes te winnen.
Voor wie:
Bewoners en gasten
Kosten:
Bewoners: gratis. Fris– en alcoholische drank tegen betaling
Gasten: €2,50 per kaart. Alle consumpties tegen betaling

BLOEMSCHIKKEN I.S.M. DAGBEGELEIDING
Vindt u het leuk om creatief bezig te zijn met bloemen? Dan is
bloemschikken wellicht iets voor u! U hoeft alleen een bakje mee te brengen met een doorsnee van ongeveer 15 cm, de overige materialen zijn
aanwezig.
Voor wie:
Bewoners
Kosten:
€5,00. Fris– en alcoholische drank tegen betaling
Informatie:
Dagbegeleiding ‘De Ontmoeting’ /Gertie Janssen

Toelichting activiteiten - Bureau Welzijn
BURGERINITIATIEF IN– EN VANUIT DE HOF
Soosmiddag: elke dinsdagmiddag in de Hof of Winkel.
Senior digihulp: tweewekelijkse inloop (even weken) op de
dinsdagmiddag. Uitleg over en hulp bij iPad, tablet en mobiele telefoon
door dhr. H van Deelen.
Wandelclub: om de week op zondag
Voor wie:
Bewoners en gasten
Kosten:
Bewoners: deelname gratis, fris– en alcoholische drank tegen betaling
Gasten: deelname gratis, consumpties tegen betaling
Informatie:
Gastvrouw De Hof
BIJZONDERE ACTIVITEITEN
Bureau Welzijn biedt u verdeeld over het jaar een verscheidenheid aan bijzondere activiteiten aan.
- 26 februari: verzoekplatenmiddag Altijd al iets meer willen weten over die ene zanger of zangeres?
Kom dan naar de verzoekplatenmiddag in De Hof!
Voor wie:
Bewoners en gasten
Kosten:
Bewoners: deelname gratis, fris– en alcoholische drank tegen betaling
Gasten: deelname gratis, consumpties tegen betaling

BLIK OP NATUUR
In ‘Blik op natuur’ vinden activiteiten plaats gericht op de natuur in al haar
facetten. Dit kan een film, ‘groen’ of ‘dier’ activiteit zijn.
Voor wie:
Bewoners en gasten
Kosten:
Bewoners: deelname gratis, consumpties tegen betaling
Gasten: €2,50. Consumpties tegen betaling

HANDWERKEN
Vindt u het gezellig om samen te handwerken? Komt u gerust een kijkje
nemen of handwerk mee. U bent van harte welkom.
Voor wie:
Bewoners en gasten
Kosten:
Bewoners: deelname gratis, consumpties tegen betaling
Gasten: deelname gratis, consumpties tegen betaling

Toelichting activiteiten - Bureau Welzijn
HOBBYKAMER
Wilt u graag creatief bezig zijn en vindt u het gezellig om dit in
gezelschap te doen, dan is de Hobbykamer wellicht iets voor u.
Om uw hobby uit de oefenen neemt u uw eigen materialen mee.
Vrijwilligers helpen u daar waar nodig is.
Voor wie:
Bewoners Kasteelhof

HAPPY PETS
Happy Pets bezoeken de bewoners van de woningen met ‘aaibare’ dieren,
waaronder konijnen, kippen en cavia’s.
Voor wie:
Bewoners woningen

KLASSIEKE MUZIEK I.S.M. DAGBEGELEIDING
Samen luisteren naar en genieten van licht klassieke muziek onder
leiding van Dhr. Bouwhuis. Hij geeft op inspirerende wijze uitleg over de
muziek, componist, musicus of het orkest en speelt in op jaarfeesten en
jaargetijden zoals bv. De Mattheuspassion rond de Paastijd.
Voor wie:
Bewoners Kasteelhof via aanmelding
Kosten:
Deelname: gratis
Informatie:
Dagbegeleiding ’De Ontmoeting’ / Gertie Janssen

LIEDERENPLEIN
Van meezinger tot evergreen! Samen zingen met het huiskoor van De
Kasteelhof met muzikale ondersteuning.
Voor wie:
Bewoners en gasten
Kosten:
Bewoners: deelname gratis, fris- en alcoholische drank tegen betaling
Gasten: deelname gratis, consumpties tegen betaling

Toelichting activiteiten - Bureau Welzijn
MUZIEKOPTREDEN
Bureau Welzijn biedt het gehele jaar door een gevarieerd muziek
programma: van Nederlandstalig tot klassieke muziek.
- 24 Februari: carnavalsmiddag met medewerking van carnavalsvereniging
De Blauwe Bok en de Melody Players
Voor wie:
Bewoners en gasten
Kosten:
Bewoners: deelname gratis, incl. 1 glaasje fris
Gasten: €6,00, incl. koffie/thee en 1 glaasje fris
Overige consumpties tegen betaling

MIMAKKER
miMakker Maus is gespecialiseerd in het contact maken met dementerenden en draagt op bijzondere wijze bij aan welzijn en kwaliteit van leven.
Voor wie:
Bewoners woningen

MEER BEWEGEN VOOR OUDEREN
In een ongedwongen en ontspannen sfeer aan uw conditie werken, dat
kan bij ‘meer bewegen voor ouderen’. Onder deskundige begeleiding
worden sport– en speloefeningen vanuit de (rol-) stoel gedaan om uw
conditie en spieren te trainen. Samen plezier beleven staat voorop!
De groep bestaat uit maximaal 15 deelnemers.
Voor wie:
Bewoners en gasten
Kosten:
Bewoners: deelname gratis
Gasten: €5,00 per keer

ONTSPANNINGSAVOND
Hier kunt u een kaartje leggen, sjoelen en rummikub spelen.
U bent van harte welkom, ook als u het gezellig vindt om te komen
kijken, andere mensen te ontmoeten of een kopje koffie te drinken.
Voor wie:
Bewoners en gasten
Kosten:
Bewoners en gasten: deelname gratis

Toelichting activiteiten - Bureau Welzijn
PEUTER BEZOEK
Peuters van kinderdagverblijf ‘Boerenbende’ brengen een bezoek aan de
bewoners van de woningen. Met een gezamenlijke activiteit voor jong en
oud, brengen zij leven in de brouwerij.
Voor wie:
Bewoners woningen
TERUG NAAR TOEN
Tijdens een kleinschalige groepsactiviteit worden herinneringen opgehaald en met elkaar besproken aan de hand van wisselende thema’s. De
groep bestaat uit een vast aantal deelnemers van maximaal 10 personen
en vindt plaats in een sfeervolle besloten ruimte.
Voor wie:
Bewoners Kasteelhof via aanmelding bij Bureau Welzijn
Kosten:
Deelname: gratis
VERKOOP
Verdeeld over het jaar is er een verscheidenheid aan verkopen in De Hof.
Iedere keer presenteert een andere firma zijn nieuwste collectie en biedt
u de mogelijkheid om kleding of schoeisel dichtbij huis te kopen.
Voor wie:
Bewoners en gasten
Kosten:
Bewoners: deelname gratis, overige consumpties tegen betaling
Gasten: deelname gratis, consumpties tegen betaling
VIERINGEN
Rooms-katholiek: De Pastorale werkgroep verzorgt de Woord- en
Communievieringen. 1x per maand is er een Eucharistieviering door Jos
Hermans. De geestelijk verzorger gaat voor bij feestdagen.
Voor aanvraag misintentie kunt u terecht bij de infobalie van De Hof.
Protestants: 1 x per maand een viering. De cliëntenraad verzorgt i.s.m.
de pastorale werkgroep ook de herdenkingsbijeenkomst voor nabestaanden. Heeft u behoefte aan een individueel gesprek met de geestelijk verzorger, Ceciel Beneken Kolmer, dan kunt u dit aanvragen via de zorg van
uw afdeling.
Voor wie:
Bewoners Kasteelhof. Familieleden die op bezoek zijn zijn ook welkom.
WANDELGROEP
Bij mooi weer wandelen door Druten en omgeving
We starten de middag met een wandeling en na afloop staat er een kopje koffie of thee in De Hof voor u klaar.
Voor wie:
Bewoners Kasteelhof via aanmelding
Kosten:
Gratis

Toelichting activiteiten - Bureau Welzijn

Schilderclub…

U kunt onder de bezielende leiding van Els Verweij deelnemen aan de schilderclub.
U hoeft geen ervaring in tekenen of schilderen te hebben.
Periode schilderclub: 24 februari tot 11 juli
Dag: donderdagochtend
Aanvang: van 10.00 tot 11.30 uur in het Souterrain van Kasteelhof

Toelichting activiteiten - Facilitair Bedrijf

ACTIVITEITEN
Facilitair Bedrijf organiseert met regelmaat diverse culinaire
activiteiten in De Hof.
Deze culinaire activiteiten staan in het teken van een thema.
- 1 februari: buffet Voor wie:
Bewoners en gasten
Kosten:
Deelname bewoners/gasten: zie flyer FB
Informatie:
Infobalie De Hof
KOFFIE OF THEE MET LEKKERNIJ
Wekelijks staat er in De Hof een traktatie voor u klaar verzorgt door
Facilitair Bedrijf.
Voor wie:
Bewoners en gasten
Kosten:
Bewoners: deelname gratis
Gasten: zie kleine kaart van het restaurant
Informatie:
Infobalie De Hof

Aanmeldingsformulier bloemschikken

Dag:

Dinsdag 19 februari

Aanvang:

15.00 uur

Plaats:

Dagbegeleiding “De Ontmoeting” in De Hof

Aanmelding: vóór 15 februari
Voor wie:
Bewoners Kasteelhof
Kosten:
€ 5,- p/p
Betaling:
Contant bij inlevering van dit ingevulde aanmeldingsformulier
bij de Dagbegeleiding ‘De Ontmoeting’ in De Hof.

Naam:………………………………………………………………………………………..
Appartement:……………………………………………………….……………………

n
e
t
a
l
p
k
e
o
Verz dag
mid
Dinsdag 26 februari
15.00 - 16.30 uur
in De Hof
Altijd al meer willen weten over die ene zanger,
of wie heeft nu dat liedje geschreven?
Of luisteren naar een liedje die u al lang niet meer
heeft gehoord en nog eens zou willen horen?

Kom dan naar de ‘Verzoekplatenmiddag’ in De Hof!
Geef uw verzoekplaatje of vraag door middels het
opgavestrookje dat u ontvangt in uw brievenbus
en evt. ook te verkrijgen is bij de infobalie in De Hof.
Het strookje graag voor woensdag 20 februari
deponeren in de brievenbus van Bureau Welzijn.
Deze kunt u vinden tegenover de brievenbussen
van de bewoners in de entree van De Kasteelhof.
Voor meer informatie neem contact op met
activiteitenbegeleidster Saskia van Uden.
Bewoners: deelname gratis, fris- en alcoholische drank tegen betaling
Gasten: deelname gratis, consumpties tegen betaling

