NUMMER 03 – MAART 2020

Activiteitenagenda Sibelius
Agenda maart 2020
Inloopbioscoop – 1 maart
Datum: Zondag 1 maart
Plaats: appartement 355
Tijd: 15:00 – 17:00 uur
Film: The African Doctor

Open Tafel Diner in ’t Knooppunt – 10 maart
Datum: Dinsdag 10 maart
Tijd: 12:30 – ca. 14:00 uur
Bewoners van Sibelius kunnen, zonder
meerkosten, aanschuiven aan de stamtafel.
Prijs drankje volgens barlijst. Ook kunt u familie,
vrienden en/of kennissen uitnodigen voor het
Open Tafel Diner. Kosten voor gasten € 18,70.
Graag aanmelden voor 7 maart via receptie of
menulijst
Bar open in ‘t Knooppunt – 11 maart
Datum: Woensdag 11 maart
Tijd: 17:00 – 18:30 uur

1973. Seyolo, een Congolees van origine, heeft
net zijn diploma geneeskunde behaald in
Frankrijk. Omdat hij niet wil terugkeren naar
Afrika om er voor een dictator te werken, grijpt
hij zijn kans als dokter op het platteland, in een
Frans dorp dat voor 95% bevolkt worden door
koeien en voor 5% door mensen. Terug in
Congo kondigt hij zijn beslissing aan in zijn gezin
dat dolblij is. Anne, zijn vrouw, denkt zelfs dat
ze in Parijs gaan wonen. Seyolo durft haar de
waarheid niet te vertellen...

Schoonheidsspecialiste Wilma Tops in
appartement 434 – 12 maart
Datum: Donderdag 12 maart
Tijd: Vanaf 13.00 uur op afspraak (via receptie)
Inloopbioscoop – 15 maart
Datum: Zondag 15 maart
Plaats: appartement 355
Tijd: 15:00 – 17:00 uur
Film: What a girl wants

Van tevoren aanmelden is niet nodig

Happy Hour in ’t Knooppunt – 4 maart
Datum: Woensdag 4 maart
Plaats: ‘t Knooppunt
Tijd: 17:00 – 18:30 uur
Samenzang in ’t Knooppunt – 10 maart
Datum: Dinsdag 10 maart
Tijd: 10:30 – 12:00 uur
Gezellig samen liedjes zingen. Als bijdrage in de
kosten wordt € 2,00 per persoon gevraagd.
U hoeft zich van te voren niet aan te melden

De tiener Daphne reist af van New York naar
Engeland om op zoek te gaan naar haar vader.
Hij weet niet dat hij een kind heeft met zijn
Amerikaanse vriendin die hij ontmoette toen hij

ONTZORGD WONEN GROEP - SIBELIUS

in Marokko werkte. Terwijl Daphne haar vader
probeert te leren kennen moet ze zich
aanpassen aan de voor haar nieuwe sociale
regels waar ze mee te maken krijgt.
Van tevoren aanmelden is niet nodig

Voorjaarsmodeshow door Vander Klooster
mode in ’t Knooppunt – 17 maart
Datum: Dinsdag 17 maart
Tijd: Zaal open vanaf 10:15 uur, toegang gratis
10:30 uur – 12:00 uur modeshow
13:00 uur – 15:30 uur verkoop
Van te voren aanmelden via aanmeldformulier
Bar open in ‘t Knooppunt – 18 maart
Datum: Woensdag 18 maart
Tijd: 17:00 – 18:30 uur
Bar open in ‘t Knooppunt – 25 maart
Datum: Woensdag 25 maart
Tijd: 17:00 – 18:30 uur

Het veelbewogen leven van koningin Juliana
wordt in beeld gebracht. Bijzonder: de
jarenlange voorbereiding op de troon, haar
verloving en huwelijk met prins Bernhard, haar
leven als moeder van vier dochters, haar
troonsbestijging en haar werk als vorstin. De
haar opgelegde taak voerde zij van 1948 tot
1980 met toewijding en liefde uit.

Koffiedrinken
Elke dag staat ’s morgens om 10:00 uur en
’s middags om 14:30 uur een kar bij het zitje in
de hal met koffie, thee en een koekje en op
zondag een schijfje cake.

Sportieve activiteiten

Gespreksbijeenkomst – 26 maart
Datum: Donderdag 26 maart
Tijd: 15:00 – 16.30 uur
Gespreksbijeenkomst met Emmy Simons
Locatie: vergaderzaal

Bridgen in ’t Knooppunt
Datum: elke woensdag
Tijd: 13:45 – 17:00 uur

Van tevoren aanmelden is niet nodig

Gymclub in ’t Knooppunt
Datum: elke donderdag
Tijd: 11:00 tot 12:00 uur

Heilige Mis – 27 maart
Datum: Vrijdag 27 maart
Tijd: 19:00 uur
Mis wordt geleid door pastor Tom Buitendijk
Locatie: ‘t Knooppunt
Van tevoren aanmelden is niet nodig

Inloopbioscoop – 29 maart
Datum: Zondag 29 maart
Plaats: appartement 355
Tijd: 15:00 – 17:00 uur
Film: Juliana, gewoon bijzonder

Heeft u interesse dan kunt u zich aanmelden via de
receptie

Heeft u interesse dan kunt u zich aanmelden via
mevrouw Oeij, app. 532

Jeu de Boules
Datum: elke vrijdagmorgen
Tijd: om 11:00 uur
Locatie: op de baan in park voorzijde Sibelius
Max. 8 deelnemers. Vol = Vol.
Van tevoren aanmelden is niet nodig

Sjoelen in ’t Knooppunt
Datum: elke vrijdagmiddag
Tijd: om 15:00 uur
Van tevoren aanmelden is niet nodig

