
  

Maandag 
2 mei 
 

Mode verkoop van de firma Tierolf 
 

De firma Tieolf presenteert hun zomercollectie in de aula van ’t 
Huis aan de Poel.  

14.00 – 
16.00 uur 
 

n.v.t. 

Woensdag 
4 mei 

4 mei herdenking 
 

Onder leiding van Wouter van den Braak, geestelijk verzorger, 
herdenken wij in het restaurant van ’t Huis aan de Poel de 

slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en de slachtoffers 
van oorlogssituaties en vredesoperaties waarbij 

Nederland betrokken was na de Tweede Wereldoorlog met 
woorden en muziek. 

14.00 – 
15.00 uur 

n.v.t. 

Donderdag 
5 mei 

Bevrijdingsfestival 
 

Wij vieren de vrijheid met een hapje, drankje en live-muziek 
van artiesten Angelique en Rolf in het restaurant (of bij mooi 
weer in de tuin) van ’t Huis aan de Poel. 

14:00 -
15:30 uur 

€5,00  

Woensdag 
11 mei 

Bingo 
 

Ouderwets en gezellig! Doet u mee? Schuif na het eten aan in 
het restaurant van ’t Huis aan de Poel. 

Aanvang 
19.00 uur 

€5,55 voor 
bewoners 
€7,70 voor 
wijkbewoners 
Incl. koffie/thee 
en drankje met 
hapje  

Zaterdag  
14 mei 

Lichtklassiek concert 
 

Pianist Carlos Marín Rayo (1994, Spanje) studeert momenteel 
bij Frank van de Laar aan het Conservatorium van Amsterdam 
en komt voor een kort koffieconcert naar het restaurant van \ 

’t Huis aan de Poel.  

11.00 – 
12.00 uur 

€4,45 incl. 
koffie/thee 

Dinsdag  
17 mei 

Pannenkoekenlunch 
 

NL Cares, hèt vrijwilligersnetwerk vanuit de bedrijfswereld, 
biedt een lekkere pannenkoekenlunch aan in de aula (en terras 

bij mooi weer).  
 

Opgeven voor de lunch bij Marjolijn Windt,  
tel: 06 - 14 80 28 78. 

12.00 – 
14.00 uur 

n.v.t. 

 



 
 

Woensdag 
18 mei 

Swiffershoeve 
 

De gezellige beestenboel van mobiele kinderboerderij 
Swiffershoeve komen op bezoek; van kippen en ganzen tot 
konijnen, geiten en soms zelfs een varkentje komen naar de 
aula van ’t Huis aan de Poel.  

11:00 – 
15.00 uur 

n.v.t. 

Woensdag 
25 mei 

Bloemschikken 
 

Maak een vers en kleurrijk bloemstuk! 
 

Opgeven bij Marjolijn Windt, tel: 06 - 14 80 28 78. 

14:00 -
15:30 uur 

€4,95 voor 
bewoners 
€8,30 voor 
wijkbewoners 
Incl. koffie/thee 

Donderdag 
26 mei 

Bourgondisch Brentano 
 

De chefs van ’t Huis aan de Poel serveren een heerlijk 
Italiaans diner. Houd de posters in de gaten voor ’t menu! 

 

Reserveren kan bij de gastheer/vrouw in het 
restaurant 

Aanvang 
16.30 uur 

€21,95 voor 
wijkbewoners 
€9,65 voor 
bewoners 

Maandag 
30 mei 

Pantoffelverkoop 
 

Op zoek naar comfortabele sloffen? Kom naar de aula van ’t 
Huis aan de Poel en laat u vakkundig adviseren. 

14.00 – 
16.00 uur 

n.v.t. 

 


