vrijwilligerswerk

De aankomende periode organiseren de woonzorgcentra De Honinghoeve en het St.
Jozefklooster, leuke, sfeervolle en afwisselende activiteiten voor (oudere) wijkbewoner.
Er is voor ieder wat wils. De kosten voor de activiteiten bedragen € 7,50 p.p. inclusief
een (alcoholische) consumptie bij de Honinghoeve of 2 (niet-alcoholische) consumpties
bij het St. Jozefklooster . U kunt ook voor De Honinghoeve een strippenkaart afnemen
van 10 strippen van € 3,50 per stuk voor €35,-. U kunt zich aanmelden voor een activiteit
via de receptie van de betreffende locatie: • St. Jozefklooster: (024) 371 59 11, receptie.
jozefklooster@waalboog.nl, Kerkstraat 65, Nijmegen. • De Honinghoeve: (024) 371 67 17,
ReceptieHoninghoeve@waalboog.nl, Albanystraat 7, Nijmegen

Activiteiten voor oudere wijkbewoners

Neij West
Hoofdredacteur
gezocht!
Heb je een klik met lokaal nieuws
en wetenswaardigheden? Dan zijn
wij op zoek naar jou.

Donderdag 26 april: Senioren Orkest Maas
& Waal - Ter gelegenheid van Koningsdag
geeft het Senioren Orkest Maas & Waal
een koninklijk concert. Zij spelen en zingen
bekende melodieën. • St. Jozefklooster, van
15.00 tot 16.30 uur
Dinsdag 10 mei: Marie Christien theater met
‘Die bijzondere vrouw’ - Een muzikale voorstelling die in het teken staat van de Maria
maand. Marie Christien laat op haar eigen
ongedwongen wijze haar publiek een vleugje
nostalgie proeven. De mooie liedjes, anekdotes en samenzang staan in deze onvergetelijke voorstelling in het teken van de moeder
Maria. • St. Jozefklooster: 15.00 - 16.15 uur
• De Honinghoeve: 19.30 – 20.45 uur
Dinsdag 24 mei: Nijmeegs Amusementsorkest
Een geweldig orkest uit Nijmegen. Zij
spelen om u echt te amuseren en dat kunnen
ze dan ook. Met een groot orkest, veel
instrumenten en een enorm enthousiasme. •
De Honinghoeve: aanvang 19.30 uur
Zaterdag 29 mei: Smartlappenkoor ‘De
Kleppers’ - Dit onvervalst Nijmeegs
smartlappenkoor staat garant voor een
onvergetelijke en gezellige middag. Ze
brengen de bekende meezingers ten gehore.
Uiteraard kunt u deze uit volle borst mee
zingen. • St. Jozefklooster: 15.00-16.30 uur,

Dinsdag 7 juni: Die Midland Steier
- Die Midland Steier willen graag de
Alpenländische Volksmuziek bekendheid
geven in heel Nederland. Met zang, percussie
en een accordeon zijn zij in staat vele zalen
los te maken en de echte Oostenrijkse sound
over te brengen. Feest gegarandeerd! • St.
Jozefklooster: 15.00 tot 16.30 uur
Dinsdag 14 juni: Smartlappenkoor ’t Ploegje
Een gezellige avond met dit smartlappenkoor
uit Doornburg. Met 25 koorleden brengen zij
een hoop volume in de Brasserie en als u wilt
mag u lekker meezingen. • De Honinghoeve:
aanvang 19.30 uur
Donderdag 16 juni: Filmmiddag Noorse
fjorden - Dhr. Driessen van Stichting
Wereldbeeld vertoont vanmiddag op
grootbeeldscherm een aantal films over de
Noorse fjorden. Prachtige beelden van een
fraaie reis. • St. Jozefklooster: van 15.00 tot
16.30 uur
Zondag 26 juni: Zomermiddag met Adrie
Vlooswijk - Heerlijke muziek om naar te
luisteren, te dansen, of om mee te deinen.
We hopen dat het op het terras kan en
anders binnen in de Brasserie. Adrie speelt
op keyboard en accordeon en beweegt zich
tussen de mensen. • De Honinghoeve:
aanvang: 15.00 uur
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Neij West - april 2016

Onze voorkeur gaat uit naar een
bewoner van het stadsdeel NieuwWest. We vinden wel dat hij of zij
in ons team moet passen.

De functie houdt het volgende in:
• Stuurt de redactie en lay-out
• Behoudt het ‘gezicht’ van het
wijkmagazine
• Onderhoudt contact met onze
medewerkers en bewoners die
artikelen aanleveren
•
Onderhoudt
contacten
met
adverteerders
over
specifieke
wensen
• Levert ontvangen teksten aan de
correctoren

Lijkt het leuk je om dit te doen?

Stuur een e-mail naar de redactie:
redactie@neijwest.nl
onder
vermelding van ‘hoofdredacteur’
dan maken we een afspraak en
praten we verder.
Neij West is het wijkmagazine voor
de inwoners van Neerbosch-Oost,
Hees en Heseveld
Het wijkblad wordt zes keer per
jaar huis-aan-huis bezorgd bij
ca. 8200 huishoudens. Dat is een
lezerspotentieel van ca. 16000
lezers!
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