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Voorwoord 
 
Voor u ligt het programmaboekje voor viering van het 5-jarig 
bestaan van De Hanepraij in de week van 10 t/m 14 
september. 
We zijn er trots op dat De Hanepraij zich ontwikkeld heeft tot 
een expertisecentrum waar goede zorg en welzijn wordt 
geboden aan de bewoners; een feest waard! 
We organiseren deze week samen met de ‘Stichting 
Vrienden Van’ die hun 40-jarig jubileum vieren. We zijn blij 
met de Vrienden die voor extra financiën zorgen waardoor 
we onze bewoners net even meer kunnen bieden.  
Er zijn diverse activiteiten gepland voor jong en oud, met als 
hoogtepunt de boottocht op donderdag 13 september. 
De meeste activiteiten zijn vrij toegankelijk voor de 
genoemde doelgroepen. Voor de boottocht en het optreden 
van Ronnie Tober dient u zich aan te melden met het 
inschrijfformulier. 
We hopen dat u mag genieten van deze feestelijke week. 
Trudy Lugthart, waarnemend directeur De Hanepraij 
 
 
Vrienden Van De Hanepraij (voorheen Bloemendaal) 
bestaat 40 jaar. Wij van het bestuur vonden dit een feestje 
waard, dus hebben we samen met het jarige verpleeghuis 
de organisatie van een hele feestweek voor onze bewoners 
mee georganiseerd. 
Kijkt u maar in dit programmaboekje! Er zal  vast wel iets in 
staan waar u met plezier aan zou willen deelnemen. 
 
Ik wens u daarmee namens het bestuur van de Vrienden 
van de Hanepraij héél veel plezier. 
 
Ton de Meij, voorzitter 
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Maandag 10 september 
 
Middag 
 

 
 
 
Opening Lustrumweek met optreden van 
Regionaal Senioren orkest ‘De Pioniers’ 
 
• plaats: voorplein (bij mooi weer) 

 
• tijd: 15.00 uur 

 
 
 
Opening Feestweek 
Speech Trudy Lugthart 
 
• plaats: restaurant IJsselzicht 

 
• tijd: 15.30 uur 
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Dinsdag 11 september 
 
Middag 

 
Optreden ‘La Donna mobile’ 
Vrolijke, stijlvolle en bekende muziek in de sfeer van André Rieu 

 
• plaats: huiskamers Anker, Kajuit, Lantaarn 

 
• tijd: 14.00 u. Lantaarn, 15.00 u. Kajuit, 16.00 u. Anker 

 
• doelgroep: bewoners Anker, Kajuit, Lantaarn 

 
Avond 

 
 
 
 
 
 
 

Optreden ‘Simone & Friends’ 
Van stevige popmuziek tot ballads 

• plaats: restaurant IJsselzicht 
 

• tijd: 19.15 uur 
 

• doelgroep: jonge verpleeghuisbewoners (t/m 67 jaar) 
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Woensdag 12 september 
 
Middag 

 
• plaats: restaurant IJsselzicht 

 
• tijd: 14.30 uur 

 
• doelgroep: bewoners 

 
Donderdag 13 september 
Middag 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Knuffelfarm 
Aaien en knuffelen met kalfje, veulen, lammetje, konijntjes, cavia’s, kip 
 

• plaats: binnentuin (bij mooi weer) 
 

• tijd: 14.00 - 17.00 uur 
 

• doelgroep: bewoners Anker, Kajuit, Lantaarn 
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Donderdag 13 september 
 
Ochtend/middag 
 

Boottocht Hollandse IJssel (op inschrijving) 

 
• tijd: 10.00 - 16.00 uur, met lunch 

 
• doelgroep: bewoners, begeleiders  

voor meer informatie, zie inschrijfformulier 
 

 

 
 
 
Middag/avond 
Boottocht Hollandse IJssel (op inschrijving) 
 
• tijd: 17.00 - 21.00 uur, met hapje, drankje en muziek 

 
• doelgroep: medewerkers en vrijwilligers  

voor meer informatie, zie inschrijfformulier 
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Vrijdag 14 september 
 
Middag 
 

 
 
Draaiorgel & IJs 
 
• plaats: door hele huis 

 
• tijd: vanaf 14.30 uur 

 
 
Avond 
 
 
 
 
 
 
Optreden Ronnie Tober & Willeke D’Estell  
(op inschrijving) 
 
• plaats: restaurant IJsselzicht 

 
• tijd: 19.30 uur 

 
• doelgroep: bewoners (aanmelding d.m.v. formulier) 
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Met dank aan onze sponsoren: 
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