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Locatie Tijd

Woensdag 2 WII Bowlen 0 3 10.00

Donderdag 3 Bijbelkring Huiskamer 2e 15.00

Vrijdag 4 4 mei herdenking Windsoos 10.30

Geen Beauty

Zaterdag 5 Aanbieden bevrijdingsvuur Restaurant 14.30

Maandag 7 vlotbruggen 0 3 Restaurant 14.30

Woensdag 9 Keezen 0 3 Restaurant 10.00

songfestival muziek Film met alle liedjes die gewonnen hebben vanaf 1956 Restaurant 14.30

Donderdag 10 Hemelvaartsdag  

Geen geheugenfitness

Zondag 13 High tea (opgave in Restaurant € 10,-) met optreden van Thea Ooms Restaurant 15.30

Maandag 14 kegelen 0 3 Restaurant 14.30

Woensdag 16 WII Bowlen 0 3 Restaurant 10.00

Songfestival bingo 3 7 Restaurant 14.30

Donderdag 17 Bijbelkring Huiskamer 2e 15.00

Maandag 21 2e pinksterdag

Woensdag 23 Keezen 0 3 Restaurant 10.00

Vrijdag 25 camping dag basiszorg (na opgave) Vertrek Atrium 10.00

Zaterdag 26 campingdag dagverzorging Rs (Na opgave) Vertrek Atrium 10.00

Zondag 27 campingdag Meerzorg 3 (na opgave)

Bingo 4 7 Restaurant 14.30

Maandag 28 kegelen 0 3 Restaurant 14.30

Dinsdag 29 campingdag Meerzorg 3 (na opgave)

Woensdag 30 campingdag basiszorg (na opgave) Vertrek Atrium 10.00

WII Bowlen 0 3 Restaurant 10.00

Donderdag 31 Bijbelkring Huiskamer 2e 15.00

campingdag Meerzorg 4 (na opgave)
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maandag Inloop ontbijtochtend 3 6 De Windsoos 08.30

Indoorloop/beweeg circuit 3 De Windsoos 10.00

Dinsdag Groen & zo 3 Atrium 10.00

Verhalenkeuken [na inschrijving] ↓ 6 9 De Windsoos 14.30

[is momenteel vol]

Woensdag Muziek herleeft  3 Restaurant 14.30

Oecumenische kerkdienst ↓ 3 Restaurant 16.00

 [1e woensdag van de maand]

Donderdag Geheugenfitness groep 1 3 De Windsoos 09.30

Geheugenfitness groep 2 3 De Windsoos 10.30

Creatief café 3 De Windsoos 14.30

Pieter Raat koor 4 Restaurant 14.30

Klaverjassen 3 Restaurant 19.00

Vrijdag Beauty 3 De Windsoos 10.00

Fietsen op de duofiets met een vrijwilliger 3

Wereldwijd fietsen 0 3 Restaurant 14.30

Zaterdag Rooms Katholieke kerkdienst 3 Restaurant 16.00

Beeld en geluid fragmenten op aanvraag 3 Restaurant 19.00

Scheert de zwaluw over water en wegen, dan komt of blijft er wind en regen.

De zonne in de meie, zet oude lieden aan het vrijen.

IJsheilige hebben koude koppen.

Als de eikels in mei gaan bloeien, zal alles volop gaan groeien.

Wie nu zijn koren zaait, voelt zich later niet bekaaid.

Het weer wat koel en ‘n buitje erbij, dat maakt in de mei de landman blij.

Een koude mei, een gouden mei.

Voor nachtvorst ben je niet beschermd, vóór Servatius zich over je ontfermt.

Is mei nat, een droge juni volgt zijn pad.

In mei een warme regen, betekent vruchtenzegen

Onweer in mei, maakt de boeren blij.Meikeverjaar goed jaar.

Als het onweert in mei, valt er vaak hagel bij.

Is mei nat, een droge juni volgt zijn pad.

Als het dondert in mei, valt er dikwijls regen bij.

Mei koel en te nat, brengt koren in het vat.

Pancras, Servaas en Bonifaas, ze geven vorst en ijs helaas.

Nachtvorst in mei, houdt jonge groen niet schadevrij.

Regen en wind in het midden van mei, maakt de boeren vast niet blij.

Als de Bij naar huis toe vlucht, zit er regen in de lucht.

Meiregen op het zaad, is goud op de plaat.

Hoe meer onweer in mei, zoveel minder in de herfst.

Kamillegeur in mei, brengt de zomer dichterbij.

In mei staat het vast, zijn vaak de en de hoed tot last.

Weest op uw hoede, en wacht nu wel, mei baart dikwijls kattenspel.

In mei nat, een droge juni volgt haar pad.

Mei nat, spek in het vat.

Onweer in mei, gras in de wei.

Avonddauw en zon in mei, is hooi met karren op de wei.

Is het weer in Mei te mooi, dan krijgt de schuur maar weinig hooi.

Een natte mei geeft boter in de wei.

Mei niet te koud en niet te nat, vult de schuur en ook het vat.

Kan vriezen in mei tot de ijsheilige voorbij zijn.

Een bijenzwerm in mei, is een goed teken voor de wei.

Mei tot jubelmaand verkoren, heeft toch rijm achter de oren.

Het onweer in de schone mei, doet het koren bloeien op de hei.

Heden schupjes, morgen drupjes.

Als is Marmertus oud en grijs, houdt hij van vriezen en van ijs.

Roept de houtduif keer op keer, dan komt er vast en zeker mooi weer

WEKELIJKSE ACTIVITEITEN


