Hartverwarmende show
van Willeke Alberti
Op 10 april mochten de cliënten van De Waalboog Willeke Alberti ontvangen voor een
hartverwarmend optreden met band. Haar
lievelingsoom en -tante hebben beide bij verpleeghuis Joachim en Anna verbleven. Als
blijk van waardering voor de goede zorg die
zij gekregen hebben verzorgde Willeke dit gratis optreden.
Vrijwilligerswerk bij De Waalboog, iets voor u?
Bent u op zoek naar interessant en sociaal
vrijwilligerswerk? Bij ouderenzorgorganisatie
De Waalboog uit Nijmegen kunnen ze mensen
gebruiken die zich in willen zetten om voor
oudere cliënten wat extra’s mogelijk te maken.
Momenteel zoeken zij voor de locaties St. Jozefklooster en De Honinghoeve enkele specifieke vrijwilligers.
Voor het St. Jozefklooster zijn ze op zoek
naar: • Een gastvrouw of gastheer. U werkt

in de ontvangstzaal voor de koffie/thee, fris
en eventuele verkoop en zorgt voor een goede
sfeer. • Een bezoek- of wandelmaatje. U bent
geduldig en sociaal en bezoekt een maal per
week een bewoner. • Een assistent activiteitenbegeleider voor dinsdagmiddag en donderdagmiddag.• Een zwembegeleider voor een bewoonster. U bent in het bezit van eigen vervoer
om aan te kunnen sluiten bij de zwemclub van
Joachim en Anna.

Voor De Honinghoeve zijn ze op zoek
naar: • Een maaltijdbezorger om maaltijden

in de wijk rond te brengen. • Een bezoekmaatje
voor een bewoonster. • Een vrijwilligers die
het leuk vindt om te helpen rondom de maaltijden. • Vrijwilligers die het leuk vinden in de
huiskamer te komen koken. • Voor kleinschalig wonen een vrijwilliger voor handverzorging/manicure. • Voor de zondagochtend een
kerkbegeleider van 10.00 tot 12.00 uur.
Meer weten over vrijwilligerswerk
Heeft u interesse in vrijwilligerswerk? Dan
kunt u op dinsdag en donderdag contact opnemen met Monique Stumpers, 06 - 130 238 22,
m.stumpers@waalboog.nl.
Zij bekijkt graag samen met u welke mogelijkheden er zijn en wat De Waalboog voor u kan
betekenen. Kijk ook op:
www.waalboog.nl/vrijwilligerswerk
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Bezoek ook de gezellige activiteiten van De Waalboog
Deze zomer hoeft u niet ‘achter de geraniums’ te zitten. Bij de woonzorgcentra van De
Waalboog in Neerbosch-Oost en Hees, De Honinghoeve en het St. Jozefklooster, organiseren ze leuke en afwisselende activiteiten voor de(oudere) wijkbewoner. Ook kunt u
bij De Honinghoeve aanschuiven voor een heerlijke warme maaltijd. De kosten voor de
activiteiten bedragen € 7,50 p.p. vaak inclusief een consumptie. U kunt zich hiervoor
aanmelden via de receptie van de betreffende locatie: - St. Jozefklooster: (024) 371 59 11,
receptiejozefklooster@waalboog.nl, Kerkstraat 65, Nijmegen - De Honinghoeve: (024) 371
67 17, ReceptieHoninghoeve@waalboog.nl, Albanystraat 7, Nijmegen
Dinsdag 23 juni: Nijmeegs Amusementsorkest - Een fantastische mooi orkest van 25 orkestleden speelt heerlijke muziek. Aanvang:
19.30 uur, Brasserie Honinghoeve

Woensdag 5 augustus: Café-avond met
troubadour Ben Dirks - Ontroeren met zang
en gitaar. Aanvang: 19.30 uur, Brasserie Honinghoeve

Dinsdag 23 juni: Film Centraal Azië
Dhr. Driessen, van Stichting Wereldbeeld,
neemt u vanmiddag mee naar Centraal Azië,
een gebied dat bestaat uit steppen, meren en
bergen en de zijderoute. Aanvang: 15.00 tot
16.30 uur, Ontvangstzaal St. Jozefklooster.

Donderdag 13 augustus: Optreden: Klaas
Bakker ‘Mooie Blauwe Donau’ - Een prachtig programma met pianomuziek van Weense
componisten, gespeeld door de pianist Klaas
Bakker. Met filmbeelden, verhalen en anekdotes uit het Wenen van nu. Aanvang: 15.00
tot 16.30 uur, Brasserie Honinghoeve en van
19.30 tot 21.00 uur in de Ontvangstzaal van
het St. Jozefklooster.

Donderdag 2 juli: Visserskoor Beers
Het mannenkoor uit Beers zingt een meerstemmig repertoire van bekende zeemansliederen, aangevuld met verschillende populaire meezingers. Aanvang: 15.00 uur, Brasserie
Honinghoeve
Dinsdag 28 juli: Een verrassende tijdreis,
theatershow van Marie Christien - Een theatervoorstelling om nooit te vergeten. Met
haar kenmerkende zuivere en verstaanbare
stem zingt zij haar mooiste liedjes.
Aanvang: 15.00 tot 16.30 uur in de Ontvangstzaal van Het Jozefklooster en van
19.30 tot 21.00 uur in de Brasserie van de
Honinghoeve.
Dinsdag 4 augustus: Lezing St. Stevenskerk
Dhr. Hoogenboom van de Stevenskring Nijmegen, geeft een lezing over de Stevenskerk
en het leven er omheen. Het verhaal wordt
ondersteund door dia’s op groot beeldscherm.
Van 15.00 tot 16.30 uur, Ontvangstzaal van
het St. Jozefklooster.

Donderdag 3 september: Gewoon ‘Kneut’
Kneut is een kolderiek gezelschap van negen
mannen die sfeer en gezelligheid brengen
met voornamelijk liedjes uit de oude doos,
gelardeerd met kleine verkleedpartijen. Goed
voor een lach. Aanvang: 15.00 uur, Brasserie
Honinghoeve
Donderdag 3 september: Harald Veenstra
met ‘Zomertijd’ - Geweldig herkenbaar, professioneel cabaretesk liedjesprogramma voor
senioren, met beroemde liedjes, maar ook
soms de wat minder bekende. Van 15.00 tot
16.30 uur in de Ontvangstzaal van het St. Jozefklooster.
Dinsdag 22 september: Seniorenkoor De
Arksingers - Het koor heeft een zeer gevarieerd repertoire, van operette tot populaire
liedjes. Van 15.00 tot 16.30 uur in de Ontvangstzaal van het St. Jozefklooster.
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