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1. Voorwoord 

Trots! Dat is het juiste woord dat bij ons opkomt. 
Trots op alle mooie en dankbare activiteiten die 
we in 2019 hebben mogen organiseren. Een klein 
bestuur met zeer korte lijnen van twee mensen die 
een passie hebben voor met name kinderen, af-
komstig uit financieel kwetsbare gezinnen en die 
hierdoor vaak zijn buitengesloten van deelname 
aan leuke activiteiten en ouderen die eenzaam en 
kwetsbaar zijn. 

“Passie voor de medemens is wat ons drijft” dat 
stond als kop boven een mooi artikel in de Hooge-
veensche Courant van 8 november 2013, geschre-
ven door oud-hoofdredacteur Jan Koers. 14 febru-
ari 2013, de dag waarop de stichting is opgericht. 
Op Valentijnsdag, 14 februari 2020 bestond de 
stichting alweer 7 jaar.  

Stichting Actief Samenleven beschikt over een ei-
gen kantoor in wooncomplex de Oosterhof in 
Pesse. Ter ere van de verjaardag waren alle 30 be-
woners van de Oosterhof op 14 februari jl. uitge-
nodigd voor een kop koffie of thee en een lekker-
nij.  

Bij punt 4 ziet u een overzicht van alle activiteiten 
die Stichting Actief Samenleven in 2019 heeft geor-
ganiseerd. 

Een paar in het oog springende activiteiten willen 
we er even uitlichten. In de zomer van 2019 be-
reikte ons een verzoek of wij niet “iets” wilden or-
ganiseren voor het 6-jarige meisje Nora. Nora 
heeft een 3-jarige broertje Job en zijn leven en van 
zijn ouders staan volledig in het teken van de 
ziekte van Jog en van de 36 maanden dat hij leeft, 
heeft hij er 24 maanden in allerlei ziekenhuizen 
moeten verblijven. De traumahelikopter is al 3 
keer in de straat geland. Het werd tijd om ook eens 
Nora in het zonnetje te zetten.  

We hebben even snel wat rondgebeld in ons in-
middels grote netwerk en al snel was er een leuke 
middag georganiseerd voor Nora en 12 vriendinne-
tjes. In augustus 2019 was het zo ver. Er kwamen 
twee brandweerauto’s met toeters en bellen de 
straat binnen gereden en de 13 meiden kregen 
een mooie rondrit door Hoogeveen, onderweg 
werd gestopt voor een ijsje, en bij terugkomst 
stond beroepsgoochelaar Mitch Durbank al te 
wachten om een privé-voorstelling te geven in de 
tuin.  

De middag werd afgesloten met friet en een lek-
kere snack. Een middag met een gouden randje. 

Terugkijkend op het jaar 2019 kunnen we vaststel-
len dat weer een bijzonder mooi jaar is geweest 
met mooie activiteiten zoals het traditionele dagje 
uit naar een pretpark voor kinderen uit financieel 
kwetsbare gezinnen, voor het eerste jaar Circus in 
de Zorg en voor het 7e jaar op rij het traditionele 
bioscoopevenement gecombineerd met een Sin-
terklaasfeestje. 

Veel activiteiten die ook veel geld kosten. Dit had-
den we niet mogelijk kunnen maken zonder hulp 
van landelijke fondsen zoals Nationaal Fonds Kun-
derhulp en Bladt Charity Fund.  Ook lokale onder-
nemers en enkele particulieren zijn belangrijk voor 
de stichting. Dit door lid te zijn van de Club van 
120, een ondernemersnetwerk. 

Wat 2019 zeer bijzonder maakte is een donatie ge-
weest van maar liefst € 6.500.-. MC Motorhead, 
een motorclub uit Hoogeveen organiseert al jaren 
een grote toertocht samen met 14 andere motor-
clubs en de opbrengst van deze toertocht, Poker-
run genaamd, gaat ieder jaar naar een goed doel 
en de keuze van de organisatie in 2019 was geval-
len op Stichting Actief Samenleven.  

Een deel van deze donatie hebben we aangewend 
voor de organisatie van Circus in de Zorg 2019. Het 
contract voor Circus in Zorg 2020 is inmiddels al 
getekend. Wat was Circus in de Zorg 2019 een 
groot succes. 

Betrokken en lieve vrijwilligers. We kunnen er niet 
meer zonder. We mogen blij en trots zijn op zo’n 
trouwe groep vrijwilligers. 

We mogen dankbaar zijn en vol vertrouwen zijn 
we het jaar 2020 ingegaan en ook dit jaar gaan we 
weer mooie activiteiten organiseren. 

                              

Bestuur Actief Samenleven 

 

Cor Velting   Fenna Hilgen 

Voorzitter   Secretaris   

                                                        

  



2. Algemeen 

2.1 Doelstelling 

De Stichting (verder benoemd als AS) is opgericht 
op 14 februari 2013 en staat ingeschreven bij de 
Kamer van Koophandel onder nummer KvK 
57262861 en heeft als doelstelling het organiseren 
van evenementen voor mensen in een kwetsbare 
situatie in de Hoogeveense samenleving. 

AS probeert haar doel onder meer te 
verwezenlijken door het verkrijgen van subsidies 
en giften. Te rekenen van 1 november 2013 is AS  
aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende 
Instelling) door de Belastingdienst onder fiscaal 
nummer 8525.03.533. 

2.2. Bestuur 

Het bestuur bestond in 2019 uit Cor Velting 
(voorzitter) en  Fenna Hilgen (secretaris/ 
penningmeester). Het bestuur heeft maandelijks 
vergaderd. 

2.3. Club van 120 

Om over voldoende financiële middelen te 
beschikken heeft AS een Club van 120 opgericht. 
Momenteel zijn er 23 leden van de Club van 120. 
We zijn er trots op dat de meeste clubleden ieder 
jaar verlengen, een aantal steunt ons al sinds de 
oprichting. 

3. Media 

Naast de artikelen in de “papieren” kranten is er 
door de diverse media zoals de Hoogeveensche 
Courant en RegioHoogeveen ook met enige 
regelmaat aandacht op Facebook geweest voor de 
activiteiten van AS. 

Artikelen in de papieren kranten: 

• Opbrengst Pokerrun voor Actief 
Samenleven (HC) 

• Cheques voor goede doelen (HC)  

• Actief Samenleven vol plannen. Cor 
Velting : ‘Wij gaan weer veel mensen blij 
maken’. (HC) 

• Dikke pret in Attractiepark 
Drouwenerzand. Jaarlijks Dagje Uit voor 
kinderen uit minimagezinnen. (HC) 

• Pokerrun maakt zich op voor de 8e editie. 
Opbrengst gaat naar Stichting Actief 
Samenleven. (HC) 

• Nora krijgt een middag met een gouden 
randje. 6-jarige wordt door Actief 
Samenleven in zonnetje gezet. (HC) 

• Actief Samenleven krijgt 6500 euro van MC 
Motorhead (HC) 

• Nostalgische circusvoorstelling. Even weer 
het gevoel van vroeger terugkrijgen, 
herinneringen aan de tijd dat de ouderen 
van nu met hun kinderen een 
circusvoorstelling in het dorp bezochten. 
Dat is Circus in de Zorg. Volgende week 
weer te beleven in Hoogeveen. (DvhN). 

• Taart van de week voor organisatie Circus 
in de Zorg. (HC) 

• In stijl naar Circus in de Zorg. Riekie van 
Dijk gaat mee in de zijspan vanaf de 
Oosterhof in Pesse. (HC) 

• Blije gezichten dankzij Actief Samenleven. 
Kinderen van minima mogen 30 november 
gratis naar Vue Hoogeveen. (HC) 

• Bios opent de deur voor arme gezinnen. 
(DvhN) 

• Inschrijving voor Bioscoopevenement 
Actief Samenleven is geopend (HC). 

• Knuffelen met Sinterklaas en zijn pieten. 
(HC) 

• Terugkijken met Stichting Actief 
Samenleven. (Zaandörpenneis) 

 

 

 

 

 



4. Activiteiten 

4.1 Dagje Uit naar Drouwenerzand 

Al weken hadden ze er naar uit gekeken. 180 
kinderen en ouders die gebruik maken van de 
Voedselbank, Kledingbank en Speelgoedbank 
hadden zich aangemeld voor dit jaarlijkse Dagje 
Uit.  

Om half tien was het al een drukte van belang op 
het Stationsplein in Hoogeveen. De twee 
dubbeldekker bussen zaten in een mum van tijd 
vol en met een oranje petje voor iedereen waren 
de deelnemers goed herkenbaar.  

 

 

 

Na aankomst in het pretpark gingen de eerste 
kinderen gelijk al naar het snackbuffet en na het 
vullen van de maag kon er volop gespeeld worden. 

De temperatuur was niet om over naar huis te 
schrijven, maar dat deerde de kinderen geenszins 
om alle attracties uit te proberen. De dag vloog om 
en de kinderen hebben met volle teugen genoten. 
Lekker onbeperkt genieten van ijs, limonade en 
heerlijke patat met snacks. 

Rond vier uur werden de bussen weer volgeladen 
en ging de koers weer richting Hoogeveen. En het 
is al een beetje traditie dat de bussen werden 
ingehaald door de Hoogeveense Brandweer. De 
kinderen blijven hiervan genieten. 

Als afsluiter nog een lekker ijsje van Toscana en 
rond zes uur waren de bussen weer terug op het 
Stationsplein. Een prachtige dag waar veel 
kinderen met plezier op school over kunnen 
vertellen.  

4.2. Nora in het zonnetje 

We werden benaderd door een van onze 
sponsoren Haayer Verhuur of we even mee wilden 
denken. Hij vertelde ons dat hij graag iets wilde 
doen voor de 6-jarige Nora.  

Haar broertje van 3 is ernstig ziek en alle zorg en 
aandacht gaat momenteel uit naar de 3-jarige. 
Daarom verdient Nora een mooie middag. 

Daar wilden we natuurlijk graag aan meewerken 
en via het netwerk dat we inmiddels hebben 
opgebouwd konden we Nora een fantastische 
middag aanbieden.  

Met 12 vriendinnetjes kon ze genieten van een 
springkussen en ballonnen in de tuin.  

Met twee brandweerauto’s werd een mooie 
rondrit gemaakt met een tussen stop om een 
heerlijk ijsje te eten bij Hoeve Sonneclaer. 

Bij thuiskomst verzorgde professioneel goochelaar 
Mitch Durbank een voorstelling en de feestelijke 
middag werd afgesloten met patatjes en snacks 
van het Smikkelhuus.  

Nora had een geweldige middag waarbij het nu 
eens alleen om haar ging en het mooie van alles is 
dat iedereen belangeloos heeft meegewerkt. Iets 
om echt dankbaar voor te zijn. 

 

 

 

 

 

 

 



4.3. Circus in de Zorg 

Nadat we na vijf jaar wensen te hebben vervuld in 
ons project Ouderen-4daagse, besloten we vorig 
jaar om eens iets anders te doen. De fondswerving 
voor dit kostbare project werd steeds lastiger en 
het was ook een erg arbeidsintensief project. 

Na een tip van een van de coördinatoren van de 
Zonnebloem kwamen we in contact met Circus in 
de Zorg. Een nostalgisch circus voor ouderen zodat 
ze weer even het gevoel van vroeger terugkrijgen. 

Wonder boven wonder was Nationale Ouderendag 
nog vrij en zo kwam het dat Circus in de Zorg op 4 
oktober drie voorstellingen heeft gegeven op de 
Markt in Hoogeveen. Per voorstelling konden 170 
ouderen en hun begeleiders genieten van dit 
Circus en met 30 rolstoelplaatsen beschikbaar per 
voorstelling konden ook minder mobiele ouderen 
de voorstelling bezoeken. 

We wisten inmiddels dat we een donatie zouden 
krijgen van de lokale motorclub MC Motorhead. 
Geen idee over het bedrag maar we durfden het 
wel aan. 

Via Stichting Welzijnswerk, de Zonnebloem, 
verzorgingstehuizen en ouderenorganisaties zijn 
de ouderen benaderd maar er kon ook individueel 
worden gereserveerd naar aanleiding van artikelen 
in de Hoogeveensche Courant. Al snel zaten alle 
voorstellingen vol.  

 

 

 

 

Voor een aantal organisaties hebben we dankzij 
onze sponsor Autobedrijf Wemmenhove, Stichting 
Welzijnswerk en de vrijwillige chauffeurs kunnen 
helpen met het vervoer.  

Voor de opening is de 90-jarige mevrouw van Dijk 
van huis opgehaald door de voorzitter van 
hoofdsponsor MC Motorhead voor een ritje in de 
zijspan en vlak voor de voorstelling reden zij de 
tent in. 

Het was spectaculair en mevrouw heeft genoten. 
Ze gaan nog een keer toeren als het beter weer is.  

De gasten kregen bij binnenkomst een rode 
clownsneus en een pakje drinken mee. In de tent 
werden schaaltjes met poffertjes uitgedeeld en om 
de feestvreugde nog wat te verhogen was er ook 
een draaiorgel. Er werd volop meegezongen. 

 

 

 

Het weer zat niet echt mee, het heeft de hele dag 
geregend maar dat mocht de pret niet drukken.  

Al met al kunnen we terugkijken op een mooi 
evenement met veel positieve reacties. 

4.5. Apenheul 

Eind augustus waren we tijdens het Pesser feest 
aanwezig bij de Tentdienst op zondagochtend 
omdat de opbrengst van de collecte voor ons 
bestemd was. Tijdens deze bijeenkomst werden 
we benaderd door een familie die via de 
postcodeloterij acht toegangsbewijzen hadden 
gewonnen voor de Apenheul. Zij wilden deze 
toegangskaarten aan ons schenken zodat ze 
terecht zouden komen bij wie het goed kon 
gebruiken.  



Na een oproep op Facebook hebben we gekozen 
voor de dagbestedingsgroep van de Trans in 
Hoogeveen. Een dagbesteding voor mensen met 
een licht verstandelijke beperking. 

Met behulp van Autobedrijf Wemmenhove uit 
Zuidwolde kon het vervoer geregeld worden en 
een chauffeur was zo geregeld uit ons 
vrijwilligersbestand.  

Op vrijdag 18 oktober ging de groep op stap en ze 
hebben ontzettend genoten. Bij aankomst eerst 
koffie met gebak en daarna een rondwandeling 
door het Park waarbij de (brutale) apen rustig op 
rollators etc. gingen zitten.  

Na de wandeling hebben ze genoten van een 
heerlijk snackmenu. 

En tot slot konden ze nog een leuke knuffel 
meenemen als herinnering. 

 

‘Het was geweldig! Wat hebben de cliënten en wij 
ook genoten! Top dag!! was het bericht dat we van 
een van de begeleiders kregen. 

 

4.6. Sinterklaas-bioscoopevenement 

Op 30 november vond voor de 7e keer het Bios-
coop-evenement van Stichting Actief Samenleven 
plaats. Omdat het samenwerken tijdens de vorige 
editie goed is bevallen hebben we dit jaar opnieuw 
met Humanitas afdeling Zuid-Drenthe, Stichting 
Leergeld, Stichting One, Stichting de Reddende En-
gel, Speelgoedbank Robin Hood, de Kledingbank 
en de Voedselbank vormgegeven aan het evene-
ment. 

 

 

 

De doelgroep is gezinnen in een (financieel) kwets-
bare situatie. Het evenement is o.a. bekend ge-
steld via de lokale krant, een mailing aan Stichting 
Welzijnswerk, een flyer in de voedselpakketten die 
worden verspreid door de Voedselbank en posters 
bij de Voedsel- en Kledingbank. Verder via de di-
verse facebook pagina’s van de deelnemende or-
ganisaties.  

Er hebben zich 78 gezinnen opgegeven,  in totaal 
244 deelnemers waarvan 106 volwassenen en 136 
kinderen t/m 12 jaar.  

 

 

 

*) de gezinsbegeleiders zijn van Stichting Welzijnswerk, 
De Trans, Cosis, GGD/GGZ en het Leger des Heils.  

 

Bijzonder deze keer is dat de film beschikbaar is 
gesteld door Gouden Staf Producties en dat de 
producent woonachtig is in de Gemeente Hooge-
veen. Nog leuker was het dat de Sinterklaas en de 
Pieten dezelfde waren als in de film. De reacties 
van de kinderen in de pauze toen ze de Sint en zijn 
Pieten zagen waren onbetaalbaar! 

Herkomst aanmeldingen

Kledingbank Speelgoedbank

Voedselbank Leergeld

Gezinsbegeleiders Overig



Bioscoop Vue had weer belangeloos de zaal ter be-
schikking gesteld en heeft gezorgd voor de koffie 
en de limonade.  Het personeel heeft zonder sala-
ris gewerkt. Dankzij het Nationaal Fonds Kinder-
hulp kon er in de pauze genoten worden van heer-
lijke oliebollen. Mede dankzij sponsoren en dona-
ties van Stichting One, Stichting de Reddende En-
gel en de Speelgoedbank konden de gezinnen na 
afloop van de voorstelling nog een verwentas mee-
krijgen met een door leerlingen van het Alfa Col-
lege gebakken krentenbrood, roomboter, een rol-
lade met bakboter, appelbeignets, een bloemetje 
en een tegoedbon voor een gezinszak patat. 

Door Stichting Leergeld en Humanitas Zuid-Dren-
the is er een cadeau aan de tas toegevoegd in de 
vorm van een gezinsspel. 

 

Al met al was het weer een hele leuke ochtend en 
hebben weer veel kinderen genoten! We zijn vol-
gend jaar weer welkom bij de Vue, dus dan gaan 
we op naar de 8e keer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Financiële verantwoording 

5.1. Jaarverantwoording 

Inkomsten 
 

Uitgaven 

 
Saldo 31-12-2018 
Club van 120 
Attractiepark Drouwenerzand 
Ouderen4daagse 2018 
Bioscoopevenement 2018 
Bioscoopevenement 2019 
Donaties overig 
 

 
€ 1.425,90 
€ 2.400,00 
€ 3.953,00 
€ 1.500,00 
€ 320,00 
€ 1.127,42 
€ 7.453,49 

 
Overheadkosten 
Relatiebeheer 
Attractiepark Drouwenerzand 
Ouderen4daagse 2018 
Circus in de Zorg 
Bioscoopevenement 2019 
Apenheul 
Saldo  
 
 

 
€ 2.904.19 
€ 870,64 
€ 4.014,88 
€ 626,27 
€ 4.358,41 
€ 1.228,82 
€ 243,15 
€ 3.933.45 
 
 
 
 
 

 € 18.179,81  € 18.179,81 

 

5.2. Attractiepark Drouwenerzand  

Inkomsten 
 

Uitgaven 

 
Nationaal Fonds Kinderhulp 
Stichting Bladt Charity 

 
€ 3.080,00 
€ 873,00 
 

 
Entreebewijzen 
Vervoer 
Drukwerk 
Bedrukte petjes 
IJsjes 
 

 
€ 1.985,00 
€ 1.287,79 
€ 50,51 
€ 507,60 
€ 183,98 
 

  
€ 3.953,00 

  
€ 4.014,88 

 
Toelichting  

De reële tegenwaarde van de sponsoring in natura is € 50,00. 

Sponsor: IJssalon Toscana (korting) 

 

 

 

 

 

 



5.3 Ouderen4daagse 2018 

 
Inkomsten 
 

Uitgaven 

 
Afrekening Sluyterman van Loo 
 

 
€ 1.500,00 
 

 
Controle projectadministratie 
Uitvoering wensen 
 
 

 
€ 294,94 
€ 331,33 
 

  
€ 1.500,00 

  
€ 626,27 

 
 
 

5.4.Circus in de Zorg 

Inkomsten 
 

Uitgaven 

 
 

  
Drukwerk 
Vervoerskosten 
Clownsneuzen 
Circus Alexander 
Draaiorgel 
Lunch vrijwilligers 
Overig 
 

 
€ 218,29 
€ 234,50 
€ 180,00 
€ 3.309,50 
€ 225,00 
€ 118,22 
€ 72,90 

    
€ 4.358,41 

 

Toelichting 

De reële tegenwaarde van de sponsoring in natura is € 500,00. 
Sponsoren: Autobedrijf Wemmenhove (beschikbaar stellen busjes) en Restaurant De Lekkernij (maaltijden 
voor Circusartiesten). 

 
5.5. Apenheul 
 

Inkomsten 
 

Uitgaven 

 
 
 

 
 
 

 
Aftanken bus en parkeergelden 
Apenheul (koffie, lunch en presentje) 
 
 

 
€ 45,55 
€ 197,60 
 

  
 

  
€ 243,15 

 

Toelichting 

De reële tegenwaarde van de sponsoring in natura is € 312,00 



Sponsoren: Autobedrijf Wemmenhove (beschikbaar stellen busje) en Postcodeloterij via 2 families uit Pesse 
(11 toegangsbewijzen Apenheul). 

 
 
5.6.a. Bioscoopevenement 2018 
 

Inkomsten 
 

Uitgaven 

 
Donatie Humanitas 
Donatie Speelgoedbank 
Donatie Leger des Heils 

 
€ 220,00 
€ 50,00 
€ 50,00 
 

 
 

 

  
€ 320,00 

  
 

 
 

5.6.b. Bioscoopevenement 2019 
 

Inkomsten 
 

Uitgaven 

 
Nationaal Fonds Kinderhulp 
Donatie Stichting One 
Stichting de Reddende Engel 
Speelgoedbank Robin Hood 
 

 
€ 640,00 
€ 250,00 
€ 100,00 
€ 137,42 
 

 
Drukwerk 
Verwentassen 
Oliebollen en toebehoren 
Vergoeding Sinterklaas 
Onkosten vrijwilligers 
Lunch vrijwilligers 

 
€ 107,12 
€ 585,00 
€ 285,00 
€ 100,00 
€ 50,30 
€ 101,40 
 

  
€ 1.127,42 

  
€ 1.228,82 

, 
De reële tegenwaarde van de sponsoring is € 3.950,00. 
 
Sponsoren: VUE Cinema (entree en pauzedrankje), Ben Fleuri (bloemetje), Alfa Collega (krentenbrood), AH 
Griendtsveenweg (bakboter), De Graaf Industriële Bakkers (Appelbeignets), Groothandel Bergsma Foox 
(roomboter), Snackbar ’t Smikkelhuus (tegoedbon familiezak frites).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.7. Diversen 
 

Inkomsten 
 

Uitgaven 

 
Overige donaties en giften 
Pro Vision AV 
Mw van Dijk-Aantjes 
Collectie tentdienst 
MC Motorhead 
J.W. van der Veen 

 
 
€ 500,00 
€ 5,00 
€ 398,49 
€ 6.500,00 
€ 50,00 

 
Overhead 
Bankkosten 
Kantoor en internet 
Kantoorkosten 
Bestuur*) 
Diversen 
 
Relatiebeheer 
Club van 120 
Uitreiking donatie Motorhead 
Burenbarbecue **) 
Overig 
 

 
 
€ 146,25 
€ 739,75 
€ 304,64 
€ 1.199,00 
€ 514,55 
 
 
€ 149,30 
€ 199,90 
€ 228,31 
€ 293,13 

 
Toelichting 
*) De kosten voor het bestuur zijn eenmalig hoog in verband met de vervanging van een laptop, computerkast 
en officepakket. 
**) De burenbarbecue is een eenmalige activiteit, bij het tekenen van de overeenkomst voor het gebruik van 
het kantoor is met de accountmanager van Actium afgesproken dat wij als tegenprestatie eenmalig iets voor 
de bewoners van de Oosterhof zouden organiseren. 
   

5.8. Controle administratie 
 
Mulderij&Partners accountants en adviseurs heeft het jaarverslag en de administratie over 2019 bekeken en 
hier een “Rapport van feitelijke bevindingen” van opgesteld. De conclusies uit dit rapport zijn dat : 

• de gedane activiteiten hebben bijdragen aan de doelstelling van de stichting 

• de gepresenteerde cijfers in het financiële jaarverslag rekenkundig juist zijn 

• de ontvangsten en uitgaven ook daadwerkelijk hebben plaatsgevonden 

Het rapport van bevindingen is op afspraak in te zien. 

 

6. Plannen voor 2020 

Het eerste kwartaal zijn we van plan om in samenwerking met “De Vreugdefabriek” een disco middag te 
organiseren voor mensen met een verstandelijke beperking. Ook gaan we voor dit evenement samenwerken 
met het Alfacollege, zowel voor de locatie als voor het inzetten van leerlingen bij dit evenement. 

Traditiegetrouw staat in de meivakantie het jaarlijkse dagje uit voor minima gezinnen op de planning. De 
bestemming is nog niet bekend. 

Na het succes van afgelopen jaar hebben we opnieuw Circus in de Zorg geboekt op maandag 5 oktober. 
Helaas was de datum van Nationale Ouderendag (2 oktober) al vergeven maar dit is een mooi alternatief.  

Als afsluiting in het laatste kwartaal ook het komend jaar weer een Sinterklaas-bioscoopevenement voor de 
Hoogeveense minima waarbij we wederom de samenwerking gaan zoeken met andere 
vrijwilligersorganisaties. 

En uiteraard is er altijd ruimte voor dat wat er op ons pad komt! 


