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Op de eerste vrijdag van deze 
maand wordt de Nationale 
Ouderdag gehouden met een 
feestelijke High Tea! Dit keer dus 
geen wensboom in de Schakel, 
maar een gezellige middag met 
en voor ouderen.
Verder op 30 oktober de jaar-
lijkse bazaar. Kleine artikelen voor de rommelmarkt kunt u 
inleveren bij De Ratel, dus geen meubels. Door de inzet van 
bewoners en vrijwilligers zullen de kramen weer gevuld zijn 
met allerhande artikelen. Nodig familie en vrienden uit en 
maak er samen een gezellige dag van!
 
Met ingang van 1 oktober komt Petra van der Heiden het 
Welzijnsteam versterken. Wij heten haar hartelijk welkom 
en wensen haar een mooie en kleurrijke tijd toe bij het 
WelzijnsPalet.
 
Dinsdag 1 oktober   
Vanaf 9.00 uur    SCHOONHEIDSSALON
U kunt o.a. uw nagels laten knippen, vijlen en lakken.
14.30 uur BINGO
Een geliefd spel van velen. Welkom in de Schakel waar u 
voor 1 euro per kaart een hele middag kans maakt op een 
leuk prijsje.
Niet leden betalen € 2,00 extra
 
Vrijdag 4 oktober NATIONALE OUDERENDAG
15.00 uur HIGH TEA
Een dag voor, door en met ouderen!
Door middel van een rondschrijven heeft u zich op kunnen 
geven voor deze high tea.
De saxofonist zorgt voor de muzikale noot.
Welkom in de Schakel.
Niet leden betalen € 7,50

Locatie Amandelhof
Groots in't groen, goed in't 
doen.

WelzijnsPalet
Arnhemse Bovenweg 2
3708 AB Zeist
T (030) 698 87 15
E welzijnspalet@zorgroepcha-
rim.nl
I www.amandelhof.nl/welzijns-
palet
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Welkom in De Ratel! 
Maandag t/m vrijdag: 
9.00 tot 20:00 uur
Zondag: 12.00 tot 20.00 
uur

Dinsdag 8 oktober 15.00 uur HERFST QUIZ 
Het is herfst! Dit is te voelen aan de temperatuur en te zien 
in de natuur. Denk in de Schakel over dit kleurrijke seizoen.
Niet leden betalen € 2,00 extra
 
Zaterdag 12 oktober 
Vanaf 10.00 uur JA ZUSTER, NEE ZUSTER
Komt allen naar De Ratel. Onder het genot van een kopje 
koffie kunt u kijken naar de film Ja zuster, nee zuster. Lied-
jes als 'Ja zuster, nee zuster' en 'Een stekkie van de fuchsia' 
komen voorbij.
Niet leden betalen € 2,00
 
Zondag 13 oktober 15.00 uur ZONDAGMIDDAG ZANG
Zing mee en/of luister naar Marian achter de piano in de 
Schakel.
 
Maandag 14 oktober  vanaf 13.30 uur BREIATELIER
Ontmoet wijkbewoners in dit creatieve atelier!
Niet leden betalen de gebruikte consumpties.
15.00 uur BIJBELKRING
In de Kapel wordt u verwacht door geestelijke verzorger ds. 
Jan Willem van de Kamp.  
 
Dinsdag 15 oktober 15.00 uur   HERSTGEBAKJE 
Met "herfst"ingrediënten een lekker herfstgebakje maken. 
Welkom in de Schakel.
Niet leden betalen € 3,00
 
Woensdag 16 oktober 15.00 uur PIANOUUR
Geniet in de Kapel van het prachtige pianospel door Wou-
ter achter de vleugel.
Niet leden betalen € 2,00
 
Donderdag 17 oktober 
10.00 uur SCHOENVERKOOP
Van der Wildt schoenen staat met zijn collectie in de Scha-
kel.
14.30 uur BLOEMSCHIKKEN
Aan de slag met natuurlijke materialen! Kosten zijn 4 euro, 
graag zelf een schaaltje meenemen. Geef u op in De Ratel.
Niet leden betalen € 2,00 extra

LIKE ONS OP FACEBOOK! 
Ga naar www.facebook.
com/ ZorggroepCharim



WelzijnsPaletActueel3

Dinsdag 22 oktober 15.00 uur KOERSBAL
Het seizoen voor dit gezellige werpspel is weer aangebro-
ken. Laat de ballen rollen in de Schakel.
Niet leden betalen € 2,00
 
Maandag 28 oktober vanaf 13.30 uur BREIATELIER
Tijdens deze middagen leert en stimuleert men elkaar.
Niet leden betalen de consumpties
14.30 uur MODESHOW EN KLEDINGVERKOOP
Fashion Plus showt de najaarscollectie in de Schakel.
 
Dinsdag 29 oktober 15.00 uur TEXEL, DROOM EILAND 
Via deze film trekt u dit mooie eiland over, langs de ver-
schillende dorpjes en door de prachtige natuur.
Niet leden betalen € 2,00
 
Woensdag 30 oktober
10.00 tot 15.30 uur BAZAAR EN ROMMELMARKT 
In de Schakel en hal staan de kramen staan vol met artike-
len, hip en handgemaakt, poppen en beesten,  decoratieve 
en creatieve artikelen die door de bewoners gemaakt zijn. 
In de hal staan de tweede hands artikelen en kunt u snuffe-
len tussen de tweedehands boeken. Voor een klein prijsje, 
vaak een groot plezier!
Natuurlijk is het restaurant de gehele dag geopend, koffie 
met ……., patat, kroketten, poffertjes, het staat allemaal op 
de menukaart.
Ook de bloemenkraam ontbreekt niet, mooie bloemstukjes 
worden daar gemaakt.
Verder kunt u sjoelen, mee doen aan de verloting en het 
rad van avontuur draait weer!  hierdoor maakt u kans op 
leuke prijzen.
Een dag die u niet missen mag! Nodig familie en bekenden 
uit en maak er een gezellige dag van.
 
Deze dag wordt de warme maaltijd in uw appartement 
geserveerd.
Natuurlijk kunt u tegen betaling ook op de bazaar iets 
lekkers eten!
 
19.00 uur ZANGUURTJE
Rond de piano geestelijke liederen zingen in de Schakel.

 
30 oktober
Bazaar met rommel-
markt

Elke dag Hofnet, de 
kabelkrant van Aman-
delhof.
 
Ook te zien op uw eigen 
tv en in Simarowa!
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Dagelijks: 
9.00-20.00 uur De Ratel 
geopend 
10.00 uur Koffie uurtje in 
de Schakel 
12.15-13.30 uur Schakel-
restaurant geopend voor 
de warme maaltijd 
17.30 uur Broodmaaltijd 
in De Ratel
 
Hofshop, de winkel voor 
uw dagelijkse bood-
schappen.  
Geopend:  
10.30-12.00 uur Maan-
dag t/m vrijdag  
 

WeekPalet
Zondag 
10.00 uur Kerkdienst in de Kapel.
 
Maandag 
10.00 uur Verstelatelier in De Ratel.
10.30 uur WMO rolstoel spreekuur in de Schakel. 
11.30 uur Wandelclub vanuit de hal 
14.00 uur Bridgen in de Schakel. Niet leden € 2,00
19.00 uur Sjoelen in de Schakel. Niet leden € 2,00
 
Dinsdag 
9.00 uur De dameskapsalon is 's morgens geopend. 
10.00 uur Om de week bibliotheek in de Schakel.
Niet leden € 0,50 per boek 
14.00 uur Teken en schilderclub in De Ratel. 
Niet leden € 2,00 
 
Woensdag 
9.30 en 10.30 uur Bewegen op muziek 
In de Kapel beweegt u op het ritme van de muziek. 
Niet leden € 2,00
 
Donderdag 
11.30 uur Wandelclub vanuit de hal 
Geniet van de buitenlucht door een wandeling rond Aman-
delhof. 
De pedicure is aanwezig in de kapsalon 
14.00 uur Klaverjassen bij De Ratel. Niet leden € 2,00 
15.00 uur In de oneven weken bloemen en planten 
verkoop in de Schakel. 
15.00 uur Fruitverkoop in de Schakel 
19.00 uur Kegelen in de Schakel. Niet leden € 1,50
 
Vrijdag 
9.00 uur Dames- en herenkapsalon is de hele dag open.
 
Zaterdag 
17.00 uur Snackuurtje in De Ratel 
Een kroket voor € 1,00 voor de lekkere trek.

Haal boodschappen in 
winkelcentrum Kercken-
bosch!
De Gouden Koets, het 
vervoermiddel naar Ker-
ckenbosch.
Rit aanvragen:
T 06 14320872
 
 


