Extra infobulletin Wel Thuis
Kunt u omgaan met de computer, laptop of tablet?
Wilt u weten wat u allemaal met de computer kunt doen en hoe u ermee
werkt? Dan heeft u nu de kans om hier achter te komen. Gratis presentatie
over de computer/Laptop/Ipad/Tablet. U kunt dan ook en afspraak voor
computerles aan huis maken.
Waar; In WZP Loosduinen, Willem III straat 36, in de Caroussel
Wanneer; 18 april van 14.30 tot 15.30 uur
Aanmelden vóór 14 april aan bij Marian Nihot telefoon; 06-47 080 710 of
e-mail; marni51@gmail.com

Wist u dat…..
……. mensen weleens een kijkje willen nemen in
Crematorium Haagse Duinen? Het nieuwe gebouw aan de
Ockenburghstraat 29, opende in april 2017 haar deuren.
Het is misschien niet het eerste waar u aan denkt,
maar toch nodigt de CUVO u uit om een bezoekje te
brengen. Daar wordt u ontvangen met een drankje,
krijgt u een rondleiding en informatie over Haagse
Duinen en de CUVO. Een unieke kans om ook eens
achter de schermen te kijken. De koffiekamers, de
aula met mooi uitzicht op het groen, de familiekamer, de binnenplaats.
Uw bezoek zal plaatsvinden als er geen uitvaart is.
Wilt u mee Haagse Duinen bezichtigen, vervoer wordt door hen geregeld!
Wanneer;15 mei van 10.30 tot 12.00 uur
Opstapplaats WZP Swaenesteyn;10.30 uur
Opstapplaats WZP Loosduinen;10.45 uur
Rond 12.00 gaat de bus weer terug naar de locaties.
Aanmelden voor 8 mei bij het Servicebureau, telefoon: 0800–7233 437, elke
werkdag tussen 9.00 en 17.00 uur, e-mail; servicebureau@saffiergroep.nl.

Nog een greep uit de activiteiten op de locaties!
WoonZorgpark Loosduinen, Willem III straat 36
* 12 april 19.30 uur; Volksdansgroep Nitsanim
* 16 april 14.00 uur; Klaas bakker met het programma het ritme van de zee
WoonZorgpark Swaenehove,Heiloostraat 296
* 3 april,14.30 uur; Opera Familia met rondje vrijthof
* 22 mei,14.30 uur; Lezing hoe staat het met de ooievaar in Den Haag
WoonZorgpark Swaenesteyn,Nieuwendamlaan 1
* 25 april 14.00 uur tot 15.30 uur; la Donna Mobile,operette, opera,musical
* 13juni 14.00 uur tot 15.30 uur; duo Experience, muzikaal duo,aanvang
Voor alle artiesten in Swaenesteyn geldt beperkt aantal kaarten.

Voor de Woonzorgparken geldt kaartje kopen bij de receptie
Nolenshaghe,Mgr. Nolenslaan 22
* 27 april, Koningsdag vanaf 10.00 uur; bezoek van de
Koninklijke familie aan Groningen op grootbeeld in het restaurant.
Op vertoning van uw Wel Thuis pas gratis oranjetraktatie bij de koffie.
* 24 juni,14.30 uur; Band Acoustic 4 fun programma Golden Oldies live.
Gratis entree . Op vertoning van uw Wel Thuis pas gratis drankje en hapje.
Ontmoetingscentrum, Randveen 58G*
* Elke maandag middag sjoelen
Of loopt u even binnen bij één van onze Wijkservicepunten Swaenestate
(Volendamlaan 11 ma t/m vr van 9.00 tot 17.00 uur), Maison Gaspard de
Coligny, Theo Mann-Bouwmeesterlaan 10 (di en do van 13.30 tot 15.30 uur).
Voor al uw vragen of opmerkingen met betrekking tot het Wel Thuisabonnement
kunt u contact opnemen met het Servicebureau Saffier, telefoon: 0800–7233 437,
elke werkdag tussen 9.00 en 17.00 uur, e-mail; servicebureau@saffiergroep.nl.
Of loopt u even binnen bij ons Wijkservicepunt Swaenestate, Volendamlaan 11.
Hartelijke groeten, Coördinatoren Wel Thuis
Nancy Bolt
Swaenestate
0800-7233437
Maison Gaspard de Coligny
070 – 374 72 00
E-mail; n.bolt@saffiergroep.nl

Gwen van Heel
Maison Gaspard de Coligny
070 – 374 72 00
E-mail ; g.vanheel@saffiergroep.nl

