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Activiteitenagenda
November
Maandag

21
Dinsdag

22
Woensdag

23
Donderdag

24
Vrijdag

25
Zondag

27

15.00 uur Natuurfilm over nationale parken. Deze schitterende docuserie,
verteld door voormalig president Barack Obama, gaat over enkele van de
spectaculairste nationale parken ter wereld.
17.00 uur WK voetbal op groot scherm in het Grand Café! Wedstrijd
Nederland-Senegal.
15.00 uur Koersbalmiddag, georganiseerd door de Seniorenvereniging
Haren. Kom gerust een kijkje nemen.
19.00 uur ‘Opschudden’ met Nienke en Ellen. Het thema vanavond is Wim
Sonneveld.

15.00 uur Spelletjesmiddag. We hebben de sjoelbak voor u klaarstaan. Doet
u mee?

14.30 uur Inlooprepetitie van het Westerholm Koor. We gaan ons eigen koor
starten! Houdt u van zingen? Kom er dan gezellig bij. Natuurlijk mag u ook
alleen komen luisteren.
20.30 uur Lezing “Spoedcursus Milieufilosofie” door filosoof en schrijver
Maarten Meester. De lezing wordt georganiseerd door Coöperatie Energiek
Maarwold, toegang is €2,50.

11.00 uur Bewegen met Marijke in de fitnessruimte.
17.00 uur WK voetbal op groot scherm in het Grand Café! Wedstrijd
Nederland-Ecuador.
15.30 uur Circus Cirknus. Een echt circus in Westerholm! Aangeboden door
de Stichting Vrienden van Westerholm, dus entree is gratis. Komt dat zien!
Inloop is vanaf 15.00 uur.

Grand café Westerholm
 Elke dag samen koffie drinken vanaf 10.00 uur.
 In het weekend vanaf 10.30 uur.
 Het restaurant is elke dag geopend van 12.00 tot 13.00 uur.

Diensten
 Het winkeltje is geopend op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van
10.00 tot 11.30 uur.
 Elke woensdag staat de SRV wagen (tussen 10.15– 11.15 uur) bij
Westerholm.
 Uw SRV-boodschappenlijstje levert u uiterlijk woensdags 10.00 uur in bij
de receptie.

Bewegen
 Elke doordeweekse dag bewegen in de fitnessruimte, 11.00 uur

 Elke vrijdag bewegen met Marijke in de fitnessruimte, 11.00 uur

Oproep
De Bewonersraad van Westerholm zoekt nieuwe 2 nieuwe leden:
 Een bewoner die de belangen van de huurders vertegenwoordigt
 Een lid dat de belangen van de betrokkenen uit de wijk behartigt
Heeft u belangstelling of kent u iemand die belangstelling heeft?
U kunt tot uiterlijk 15 december a.s. kenbaar maken dat u zou willen toetreden tot de Bewonersraad door
middel van een mail naar bewonersraad@westerholm.nl of een brief die u bij de receptie kunt afgeven.

