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Activiteitenoverzicht Stichting Vrienden van De Hoven 2018.  
 
 
30 maart 2018 Heeft de stichting de bewoners van Coloriet de Hoven” en 

donateurs van de aanleunwoningen een paasattentie aangeboden. 
 
01 mei 2018  Hebben de bewoners van Somatiek 2e en 3e etage en de PG de 

tulpenroute gedaan met aansluitend een lunch op Urk. 
 
22 mei 2018  Zijn de bewoners van Somatiek 3e en 2e etage en de PG met 

vrijwilligers de avondvierdaagse gaan lopen. 

 
26 mei 2018  Hebben we op de Open Dag van Coloriet een rommelmarkt 

gehouden en poffertjes gebakken voor de bezoekers.  
 
12 juni 2018  Hebben we een High-Tea georganiseerd voor de donateurs van 

Coloriet de Hoven en de aanleunbewoners. 
 
28 juni 2018  Was er een optreden van Gouwe Ouwe van Stichting de 

Tijdmachine voor de bewoners van Somatiek 2e en 3e etage en de 
PG. 

 
05 september 2018 Zijn de donateurs van de aanleunwoningen weg geweest naar de 

Zandsculpturen In Garderen. 
 
06 oktober 2018 Hebben we op de dag van de Ouderen met een stand in het 

gemeentehuis gestaan. 
 
27 oktober 2018 Was er een optreden van de Aalzangers uit Harderwijk voor de 

bewoners en donateurs. 
 
03 november 2018 Hebben we met een stand op het Huiskamerfestival in Coloriet de 

Hoven gestaan. 
 
04 december 2018 Heeft Sinterklaas en Zwarte Piet op uitnodiging van het bestuur de 

bewoners van Coloriet de “Hoven” bezocht. 
 
05 december 2018 Was er een Sinterklaasbingo voor de donateurs van de 

aanleunwoningen van het Ravelijn, Leyakkers, Meijerij en de 
Buizerd. 

  
21 december 2018 Heeft de stichting de bewoners van Coloriet de “Hoven” en 

donateurs van de aanleunwoningen een kerstattentie aangeboden. 
 
23 december 2018 Was er een optreden van “A Men’s Passion”  voor de bewoners en 

donateurs. 
 
31 december 2018 Oudejaarssamenkomst met de bewoners van Coloriet de “Hoven” 

en de aanleunbewoners. 


