Uitbureau Buurtpunt - agenda van januari tot en met juli 2019
Uitbureau Buurtpunt is een initiatief van Buurtpunten Vaassen West.
Wat is Buurtpunt?
Een groep zorgaanbieders heeft samen met de gemeente Epe een manier ontwikkeld,
waarbij inwoners elkaar kunnen ontmoeten en zinvol hun dag door kunnen brengen door het
organiseren van activiteiten in de buurt. De betrokken organisaties in Vaassen West zijn:
•
•
•
•
•
•

Hart Raad
De Rotonde
De Flank
‘s Heerenloo
Buitenplaats de Poel
Bloemfontijn

Iedereen kan meedoen aan de activiteiten. Voor de inwoners met een hulpvraag is er op een
aantal locaties professionele ondersteuning aanwezig. Naast de dagactiviteiten worden er op
de betrokken locaties ook aanvullende activiteiten georganiseerd. Deze activiteiten zijn ook
toegankelijk voor partners en mantelzorgers. De extra activiteiten zijn te vinden op
https://buurtmaken.nl en op de websites van de betrokken organisaties.
Het uitbureau programma van Buitenplaats de Poel
De pluktuin

De pluktuin: pluk je eigen groente en bloemen.
Onder het genot van een kopje koffie of thee met iets lekkers. Onze pluktuin is dagelijks
geopend vanaf 1 maart tot 1 november. Geniet van de rust en ruimte op onze Buitenplaats.
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Live muziek

Instrument van Vrede brengt live muziek op Buitenplaats de Poel. Samen genieten van live
muziek. Een uniek en persoonlijk huiskamerconcert. Samen zingen we liedjes van vroeger
en nu, luisteren we naar licht klassieke muziek, en genieten van filmmuziek, musical- of
popnummers.
•
•

Door wie: Iedere maand zullen muzikanten van het collectief Instrument van Vrede live
muziek voor u spelen in het Buitenhuis of de Boomgaard.
Wanneer en hoe laat: Iedere eerste dinsdag van de maand van 15.15 – 16.15 uur. Eerste
huiskamerconcert op 5 maart, 2 april, 6 mei, 4 juni, 2 juli.

U bent van harte welkom!
Verzoeknummers kan u van tevoren opgeven via de mail:
Kim@instrumentvanvrede.nl of 06 – 51 96 73 96
Met de Paarden opstap

Elk derde donderdag van de maand maken we een tocht op de koets met onze paarden naar
De Wenum Hoeve zorgboerderij in Wenum Wiesel. De rit duurt, afhankelijk van de
omstandigheden, ongeveer 1 à 1,5 uur uit en thuis. Koffie drinken op de Wenum Hoeve.
Vertrek om 13.30 uur. Het is noodzakelijk om vooraf te reserveren. Dit kan via
info@Buitenplaatsdepoel.nl of bellen via 06-46887754.
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Paas High tea
Op dinsdag 16 april organiseren we Paas High-tea. Lekker genieten in een mooie omgeving.
Opgeven kan tot een week voor de activiteit.
Midzomerfeest
Zaterdag 13 juli wordt ons jaarlijkse midzomerfeest gehouden met leuke buitenactiviteiten
voor jong en oud. Je bent welkom van 11.00 tot 14.00 uur.
Overige
Aan onze activiteiten zijn geen kosten verbonden. U kunt bij deelname een vrijwillige bijdrage
doen. De bijdrage zal worden gestort op onze goede doelen stichting Buitenplaats de Poel.
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