
Prachtig optreden Zotte Zusjes
De Zotte Zusjes kwamen donderdagmid-
dag 6 oktober naar de Molenhof voor een
gratis optreden! Het was een superleuk
optreden met allemaal oude, bekende
liedjes. Ook werden een aantal heren in de
zaal door deze dames toegezongen. Als
dank kregen ze van Jeannette een cadeau-
bon. We hopen dat ze gauw nog een keer
komen optreden!

Optreden Merel, met poffertjes!
Zaterdagmiddag 8 oktober stond er een
leuk optreden op het programma. Dit keer
kwam Merel voor ons zingen. Met haar
prachtige stem zong zij verschillende be-
kende liedjes voor ons. Tijdens dit optreden
werden er buiten heerlijke poffertjes voor
iedereen gebakken, deze werden tijdens
het optreden rondgedeeld. Ook de bewo-
ners die op de kamer waren, konden genie-
ten van deze lekkere poffertjes.
 

Heerlijke Nazomermaaltijd
Woensdag 28 september was er een themamaaltijd. Dit keer was het thema Nazomer.
Op het menu stonden heerlijke gerechten zoals aspergesoep met ham, gevuld kipfilet
met tuinkruidenpuree en zoete appeltjes. Als dessert was er een bitterkoekjespudding.
Tussen de gangen door werd er natuurlijk een drankje geserveerd. Door de hulp van de
vrijwilligers en de studenten was dit weer een hele gezellige maaltijd. De volgende
maaltijd staat gepland op woensdag 30 november. We gaan dan heerlijke stamppotten
proeven!
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Dag Tijd Molentjes Activiteit
Zondag 30 oktober 14.00 uur  Gezellige middag met de studenten

Maandag 31 oktober 13.15 uur   2 Fitgym

 14.30 uur  Handwerken

Dinsdag 1 november 14.30 uur   2 Quizmiddag

Woensdag 2 november 15.00 uur  Voorstelling Theater Gnaffel

Donderdag 3 november 14.30 uur   2 Bingo (€ 1,- per persoon)

Vrijdag 4 november 14.30 uur   2 Oud Hollandse Liedjes zingen

Zondag 6 november 10.00 uur  Kerkdienst

 14.00 uur  Gezellige middag met de studenten

Maandag 7 november 13.15 uur   2 Fitgym

 14.30 uur  Handwerken

Dinsdag 8 november 14.30 uur   2 Quizmiddag

Woensdag 9 november 14.30 uur   2 Bloemschikken

Donderdag 10 november 14.30 uur   2 Bingo (€ 1,- per persoon)

Vrijdag 11 november 14.30 uur   5 High tea met optreden van de heer
Otterman en Jeannette

Activiteitenkalender November 2016

Uitstapje De Ossenstal in Epe
Op woensdag 12 oktober zijn wij met 35 bewoners en vrijwilligers naar De Ossenstal in
Epe geweest. We zijn via de oude IJsselbrug naar De Ossenstal gereden. Het was een
prachtige route! Bij aankomst in Epe kregen we direct koffie en thee, met een heerlijk
gebakje. Daarna hebben we heerlijk gewandeld in dit mooie stuk Veluwe. De bewoners
vonden het geweldig en hebben genoten!
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Dag Aanvang Molentjes Activiteit
Zondag 13 november 14.00 uur  Gezellige middag met studenten

Maandag 14 november 13.15 uur   2 Fitgym

 14.30 uur  Handwerken

Dinsdag 15 november 14.30 uur   2 Quizmiddag

Woensdag 16 november 10.30 uur  Dagtocht voor bewoners de Molenhof

Donderdag 17 november 14.30 uur   2 Bingo - € 1 per persoon

Vrijdag 18 november 14.30 uur  Zingen naar de zondag met mede-
werking van Koob Fredriks

Zondag 20 november 14.00 uur  Gezellige middag met de studenten

Maandag 21 november 13.15 uur   2 Fitgym

 14.30 uur  Handwerken
Dinsdag 22 november 14.30 uur  Uitverkoop door Lanco-Mode

Woensdag 23 november 14.30 uur   2 Creatieve middag

Donderdag 24 november 14.30 uur   2 Bingo (€ 1,- per persoon)

Vrijdag 25 november 14.30 uur   5 Borrelmiddag met optreden van E-
meezing-Gries

Zondag 27 november 14.00 uur  Gezellige middag met de studenten

Maandag 28 november 13.15 uur   2 Fitgym

 14.30 uur  Handwerken
Dinsdag 29 november 14.30 uur   2 Quizmiddag

Woensdag 30 november 12.30 uur  Stamppottenmaaltijd (voor wie zich
heeft opgegeven)

Donderdag 1 december 14.30 uur   2 Bingo (€ 1,- per persoon)

Vrijdag 2 december 14.30 uur   2 Oud Hollandse liedjes zingen

Zaterdag 3 december 14.30 uur  Sinterklaasviering

Vervolg Activiteitenkalender November

Woensdag 30 november is er weer een
themamaaltijd. We gaan stamppotten
eten! Wilt u meedoen? Geeft u zich voor
22-11 op bij de keuken of bij Jeannette.

Heeft u vragen over onze zorg- en
dienstverlening? U kunt ook altijd te-
recht bij ons Servicepunt! Zij zijn bereik-
baar op telefoonnummer 038-4574 574.
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Woensdag 16 november gaan we met
alle bewoners van de Molenhof gezellig
een dagje uit!Meer informatie hierover
ontvangt u nog via een brief. Er zijn aan
deze dag geen kosten verbonden. Deze
dag wordt namelijk betaald uit het potje
van Waardigheid en Trots. Wilt u mee?
Geeft u zich dan voor 8 november op bij
Jeannette van Hulst.

Uitstapje naar Witharen
Op woensdag 21 september zijn wij met 27 bewoners en vrijwilligers naar de Beelden-
tuin in Witharen geweest. Het was prachtig weer en we zijn er via een mooie route naar
toe gereden. We werden hartelijk ontvangen door de eigenaar van deze prachtige,
parkachtige tuin. Er waren heel veel kunstwerken te zien van diverse kunstenaars. We
hebben heerlijk door de tuin gewandeld. Toen was het tijd voor koffie en thee met een
lekker stuk gebak erbij. Ook de winkel en de werkplaats kon bekeken worden. Tegen
16.00 uur zijn wij huiswaarts gereden via een mooie toeristische route. We hebben
genoten van het uitje!

Beautyverwenmiddag
Dinsdagmiddag 11 oktober was er in sa-
menwerking met Janneke van Beauty and
So een beautyverwenmiddag voor de be-
woners van de Molenhof en Achter de
Hoven. Tijdens deze middag konden de
bewoners genieten van een gezichtsmas-
sage, huidmassage of werden de nagels
gelakt. Zelfs de behandelstoel van Janneke
stond in de recreatiezaal, waar dan ook veel
gebruikt van gemaakt werd! Ook de heren
genoten van de behandelingen. Doordat er
veel extra ‘handen’ waren kon iedereen
genieten van deze behandelingen. Het was
een hele geslaagde middag.


