Havezate Februari 2019
KERKDIENST

Vanmiddag wordt in de Hilde een kerkdienst
gehouden in samenwerking met de Sions Kerk.
U bent van harte welkom.
Het Ensemble Mirecourt is een amateurMUZIEKOPTREDEN:
strijkorkest bestaande uit 18 leden. Het
‘’ENSEMBLE MIRECOURT’’
repertoire is breed: van vroegbarok tot
hedendaagse muziek. Het optreden wordt
aangeboden door Ensemble Mirecourt zelf en is
voor alle bewoners van Driezorg toegankelijk.
Maandag 4 februari
Doet u gezellig mee met de bingo? Er zijn mooie
BINGO
Tijd: 19:30 uur
prijzen te winnen! De kosten voor het bingo
Plaats: Het restaurant
plankje zijn 3 euro. U kunt dan 6 ronden mee
Kosten: €3,spelen.
Zaterdag 9 februari
CééJéé Mode heeft jarenlange ervaring in de
CÉÉJÉÉ MODE
Tijd: 10:00 – 12:00 uur
verkoop van mode in zorgcentra. Vandaag
Plaats: De hal
houden zij uitverkoop waarbij alles weg mag
voor €10,- p.s. Komt u een kijkje nemen?
Maandag 11 februari
LUNCH DELTION COLLEGE Iedere maand nodigt het Deltion College
Tijd: 12:30 – 14:30 uur
bewoners van de Havezate uit voor een lunch
Plaats: Deltion College
met aansluitend een activiteit. Deelname kan
Opgave: Bij Nynke
via persoonlijke uitnodiging. Een voorwaarde
voor deelname is dat u op eigen gelegenheid
naar het Deltion College toe gaat. Geeft u het
gerust bij Nynke aan als u een keer mee wilt.
Maandag 11 februari
Komt u gezellig Sjoelen of Rummikub spelen? U
SPELLETJESAVOND
Tijd: 19:00 uur
bent iedere tweede maandag van de maand
Plaats: Het restaurant
van harte welkom in het restaurant. De koffie
staat klaar! Nieuwe deelnemers zijn welkom!
Vrijdag 22 februari
Vanochtend komen twee vrijwilligers van de
VOORLEESPROJECT
Tijd: 10:30 – 11:30 uur
Stadkamer Zwolle in het Voorhuys op een
STADKAMER
Plaats: Het Voorhuys
eigentijdse wijze voorlezen. Aan deze activiteit
Opgave: Bij Nynke
kan enkel deelgenomen worden wanneer u
zich hebt opgegeven. Wilt u deelnemen? Geef
het door aan Nynke tijdens haar service
spreekuren.
Vrijdag 22 februari
KOOK- EN BAK ACTIVITEIT Iedere laatste vrijdagmiddag van de maand
Tijd: 14:00 – 16:00 uur
vindt de kook- en bakactiviteit plaats. Deze
Plaats: Het restaurant
gezellige groep bakt zowel zoete als hartige
Kosten: €2,lekkernijen, welke af en toe ook verkocht zullen
Opgave reservelijst: Bij
worden in het restaurant. Wilt u deelnemen aan
Nynke
deze activiteit? Geef het dan door aan Nynke
tijdens haar service spreekuren.
Dinsdag 26 februari
Vanavond verzorgd Shantykoor de Stuwzangers
MUZIEKOPTREDEN:
Tijd: 19:30 uur
een optreden in het theater van de Havezate.
‘’SHANTYKOOR DE
Plaats: Het theater
Het repertoire van de Stuwzangers kent een
grote verscheidenheid van Nederlandstalige
STUWZANGERS’’
zeemans- en vissersliedjes. Voor de variatie is
daar een aantal andersstalige liedjes aan
toegevoegd. Dit zorgt voor een repertoire met
voor elk wat wils. Vanavond maakt Zwolle TV
Events en Omgeving opnames van het
optreden.
Voor vragen / opmerkingen kunt u terecht bij Lisanne Schoon en Nynke Herms
Gombertstraat 350 – 8031 MK – tel. 038 200 1100
Vrijdag 1 februari
Tijd: 16:15 uur
Plaats: De Hilde
Zaterdag 2 februari
Tijd: 15:00 uur
Plaats: Het theater

