
 

 

Kom je ook gezellig naar Plein1? 

 

Op vrijdag 25 en zaterdag 26 september vieren wij Burendag in en rond Plein1. Als buurman 

of buurvrouw van dit prachtige pand bent u van harte uitgenodigd om elkaar (weer) te 

ontmoeten onder het genot van een lekker bakje koffie. 

Tussen 13.00 en 16.00 zijn er allerhande activiteiten waar u bij aan kunt schuiven. 

Wij willen dit graag op een veilige manier voor u organiseren daarom zullen ook diverse 

activiteiten in de buitenlucht of in de tent plaats vinden. 

En wij willen u vragen om u aan de volgende richtlijnen te houden: 

- Blijf thuis bij klachten 
- Houd 1,5 meter afstand 

- Gun elkaar de ruimte en houd u aan de aangegeven route 
- Desinfecteer uw handen bij aankomst 

 

Het programma van vrijdag 
     Bij besteding van een kopje koffie naar keuze, krijgt u een huisgemaakt stukje lekkers erbij. 

 

de Drive/de ZorgSpecialist: Speed Coaching; 5 minuten in gesprek met Leefstijlcoach Karin over jouw     

positieve leefstijl!  Op inschrijving tussen 13.00 en 16.00 uur! 

 

 Bloemschikworkshop , in de tent, buiten naast het terras van Binnenste buiten 
     

 

Adriaan Pauw komt op bezoek op Plein1. Komt u ook luisteren naar zijn mooie verhalen? Er staan         

stoelen, zijn deze bezet? Dan kunt u wellicht aan sluiten bij de volgende vertelling. 

 

 

 



      

 

Tussen 13.00 en 16.00 is er de Sociëteit Plus in Plein Geel. Monica en Katinka, sociaal werkers bij WIJ 

Heemstede zullen een en ander vertellen over de    diensten en activiteiten die vanuit PLein1 

georganiseerd worden. Om 13.30 uur, 14.30 uur en    15.30 uur starten zij hun verhaal. Tussendoor 

worden plaatjes gedraaid, kunt u kunstbeelden bekijken, trekken we een kaart uit de Kletspot en 

schenken we koffie! 

Welke onderwerpen komen aan bod:  
de verschillende activiteiten (Sociëteit, De Brei- en Haakclub, Stoelyoga, Valpreventie, Koffie met 
Kunst of Muziek, Ko-bustochtjes, het Trefpunt Dementie, Mediacafé), waaronder het nieuwe Elpee 
Café wat eind van de maand van start gaat, het project Filmblik en de week van de Ontmoeting 
de diensten die worden geboden om het zelfstandig thuis wonen te ondersteunen, denk bv aan het 
vrijwilligersvervoer of de formulierenbrigade. 
het hulpnetwerk We Helpen Heemstede, hoe werkt dat en waar kunt u hulp bij krijgen 

   
 

De Heemsteedse Schaakclub komt zowel op vrijdag als op zaterdag schaken op de nieuwe 

schaaktafel in de tuin! Wilt u ook een potje meedoen? 

 

Het programma van zaterdag 
    Bij besteding van een kopje koffie naar keuze, krijgt u een huisgemaakt stukje lekkers erbij. 

 

 

Voorlezen met het Vertelkastje 13.30 -  14.30 – 15.30 uur in de tuin van Plein1 

 

      Kinderkookcafé Buurman en Buurman 

  

  
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Vind jij het leuk om te koken? Nieuwe kinderen te ontmoeten en plezier te maken? Op burendag, 26 september gaat 
Plexat met jullie aan de slag.  We koken van 13:30-15:00 uur. Schuif lekker aan en eet mee. Kinderen vanaf 5 jaar 

kunnen deelnemen.   
 

https://www.bibliotheekzuidkennemerland.nl/
https://wijheemstede.nl/
https://wijheemstede.nl/

