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Contactgegevens:

 
Adresgegevens:              Bezoekadres:            
Catharinahof
Koninginnedijk 252
5361 CR Grave

Telefoonnummer:         0486-477900
Email:  info@catharinahofgrave.nl
Website:  www.catharinahofgrave.nl

Openingstijden: Openingstijden receptie
ma t/m vr: 8.00 – 17.30 uur
za t/m zo: 9.30 – 15.30 uur
Feestdagen gesloten

Openingstijden Restaurant/ Grand Café
Maandag, woensdag,vrijdag, zaterdag en zondag: 8.30 – 20.30 uur
Dinsdag: 8.30 - 21.30 uur
Donderdag: 8.30 - 22.30 uur

Openingstijden keuken
Kleine kaart: 11.00 – 18.00 uur
Warme maaltijd: 12.00 – 13.30 uur en 17.00 – 18.30 uur
Snacks: 12.00 – 19.30 uur

Op de hoogte blijven van allerlei evenementen?
Volg ons op Facebook: www.facebook.com/Catharinahof
 

Bij vragen kunt u terecht bij:

* Anke Liefrink – Activiteitenbegeleider & evenementen coördinator:
anke.liefrink@brabantzorg.eu

* Mieke Naber – Vrijwilliger coördinator: mieke.naber@brabantzorg.eu

* Judith Martens - Horeca: reserveringen restaurant & horeca arrangementen: 
judith.martens@brabantzorg.eu

 



Voorwoord

Beste lezer,

Namens Brabantzorg presenteren wij u de 18e editie van ons informatieblad Le Baron.

Het voorjaar van 2023 gaat van start. De dagen worden langer en hopelijk gaat het zonnetje 
weer meer schijnen, de natuur ontwaakt. De tijd van de grote schoonmaak breekt aan. Zolders 
worden opgeruimd. Kortom ruimte maken voor het nieuwe voorjaar.

De kop van 2023 is eraf. De maanden maart en april gaan weer de gebruikelijke activiteiten 
plaatsvinden maar ook bijzondere zoals Pasen en Koningsdag.
Laat u verrassen door de verschillende activiteiten, wees welkom!

Verder kan ik u verheugd mededelen dat vanaf januari u ook met de Catharina kaart 
(activiteitenpas) deel kan nemen aan activiteiten. Met dit lidmaatschap betaalt u maandelijks een 
vast bedrag, u kunt dan onbeperkt deelnemen aan activiteiten. Echter ontkomen wij er ook niet 
aan dat er voor diverse activiteiten een verhoging in bijdrage gevraagd wordt. 

Heeft u na het lezen van dit blad leuke uit-tips of andere suggesties, horen wij het graag!
Wij wensen u veel leesplezier toe, graag tot ziens maar vooral blijf gezond!

Met gastvrije groet,
Team Catharinahof
_______________________________________________________________________

Toelichting

~ Catharina Kaart: Activiteiten Abonnement: Binnen Catharinahof kunt u voor € 31,30 per 
maand een Catharina kaart aanschaffen. Hiermee kunt u zonder extra kosten deelnemen aan een 
grote verscheidenheid van activiteiten en evenementen. (Interesse? Neem contact op met Anke 
Liefrink of uw cliëntcontactpersoon)

~ Entree/deelname: Binnen Catharinahof wordt entree gevraagd voor diverse activiteiten/
evenementen. Dit staat vermeld in het informatieblad. 
Externe partijen die evenementen organiseren kunnen ook een contributie vragen voor 
deelname.
In Catharinahof kunt u alleen per pin betalen of met een BrabantZorg pas.
________________________________________________________________________

Inhoudsopgave

Binnenkort: binnen 2 maanden: activiteiten en evenementen georganiseerd door 
BrabantZorg en externe partners

Verwacht: over 2 maanden

Vaste activiteiten: georganiseerd door activiteitenbegeleiding BrabantZorg en externe 
partners die structureel een ruimte afnemen in Catharinahof

Toelichting: vaste activiteiten & kosten 



BINNENKORT: binnen 2 maanden

MAART 2023
Bewegen voor ouderen
Woensdag 1 maart
10.00 uur en 11.00 uur / theaterzaal / € 4,60
~ Met Catharina kaart € 0,00

Repair-café
Woensdag 1 maart
13.30 uur / restaurant

Samen bezig zijn
Woensdag 1 maart
14.00 uur / restaurant

Atelier Klavertje Groen
Donderdag 2 maart
10.15 uur en 14.00 uur/ atelier

Filmavond
Donderdag 2 maart
19.15 uur / restaurant

Bezoek weekmarkt Grave
Vrijdag 3 maart
10.30 uur / markt Grave

Sjoelen
Vrijdag 3 maart
14.00 uur en 15.00 uur / Restaurant

Barakken
Vrijdag 3 maart
14.30 uur / restaurant

Muziekmiddag – DJ Jan
Zaterdag 4 maart
14.30 uur / restaurant

Bloemschikken
Maandag 6 maart
9.30 en 11.00 uur / atelier / € 9,75
Aanmelden voor 1 maart
~ Met Catharina kaart € 0,00

Biljarten
Maandag 6 maart
10.00 uur / verenigingsruimte / € 2,90
~ Met Catharina kaart € 0,00

Barakken en sjoelen
Maandag 6 maart
14.00 uur en 15.00 uur / restaurant

Eucharistieviering
Dinsdag 7 maart
10.30 uur / theaterzaal

PC-Hoek
Dinsdag 7 maart
14.00 uur / restaurant

Klassieke muziek
Dinsdag 7 maart
14.30 uur / cursuslokaal 1 / € 2,90
~ Met Catharina kaart € 0,00

Havenmuzikanten
Dinsdag 7 maart
19.00 uur / restaurant

Bewegen voor ouderen
Woensdag 8 maart
10.00 uur en 11.00 uur / theaterzaal / € 4,60
~ Met Catharina kaart € 0,00

Samen bezig zijn
Woensdag 8 maart
14.00 uur / restaurant

Atelier Klavertje Groen
Donderdag 9 maart
10.15 uur en 14.00 uur/ atelier



Ontmoeting en gesprek
Donderdag 9 maart
10.30 uur / verenigingsruimte

Filmavond
Donderdag 9 maart
19.15 uur / restaurant

Bezoek weekmarkt Grave
Vrijdag 10 maart
10.30 uur / markt Grave

Sjoelen
Vrijdag 10 maart
14.00 uur en 15.00 uur / restaurant

NL-Doet: Bezoek Emmausklooster Velp
Vrijdag 10 maart
14.30 uur / verder info volgt

Muziek van Gert van Boxtel
Vrijdag 10 maart
14.30 uur / cursuslokaal 1 

Barakken
Vrijdag 10 maart
14.30 uur / restaurant

Cliëntenraad jaarvergadering 
Zaterdag 11 maart
14.30 uur / theaterzaal

Muziekmiddag – DJ Toon en Ria
Zaterdag 11 maart
14.30 uur / restaurant
Gaat niet door

Biljarten
Maandag 13 maart
10.00 uur / verenigingsruimte / € 2,90
~ Met Catharina kaart € 0,00

Barakken en sjoelen
Maandag 13 maart
14.00 uur en 15.00 uur / restaurant

Eucharistieviering
Dinsdag 14 maart
10.30 uur / theaterzaal

Geheugengymnastiek
Dinsdag 14 maart
11.00 uur / cursuslokaal 1 / € 2,90
~ Met Catharina kaart € 0,00

PC-Hoek
Dinsdag 14 maart
14.00 uur / restaurant

Bingo
Dinsdag 14 maart
14.30 uur / theaterzaal / bingokaart € 4,60
~ Met Catharina kaart € 0,00, incl. 1 bingokaart

Havenmuzikanten
Dinsdag 14 maart
19.00 uur / restaurant

Bewegen voor ouderen
Woensdag 15 maart
10.00 uur en 11.00 uur / theaterzaal / € 4,60
~ Met Catharina kaart € 0,00

Samen bezig zijn
Woensdag 15 maart
14.00 uur / restaurant

Bibliotheek
Donderdag 16 maart
Vanaf 9.00 uur / rondgang langs appartement

Atelier Klavertje Groen
Donderdag 16 maart
10.15 uur en 14.00 uur/ atelier
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Filmavond
Donderdag 16 maart
19.15 uur / restaurant

Bezoek weekmarkt Grave
Vrijdag 17 maart
10.30 uur / markt Grave

Sjoelen
Vrijdag 17 maart
14.00 uur en 15.00 uur / Restaurant

Barakken
Vrijdag 17 maart
14.30 uur / restaurant

Muziekmiddag - DJ Jan
Zaterdag 18 maart
14.30 uur / restaurant

Biljarten
Maandag 20 maart
10.00 uur / verenigingsruimte / € 2,90
~ Met Catharina kaart € 0,00

Barakken en sjoelen
Maandag 20 maart
14.00 uur en 15.00 uur / restaurant

Eucharistieviering
Dinsdag 21 maart
10.30 uur / theaterzaal

PC-Hoek
Dinsdag 21 maart
14.00 uur / restaurant

Havenmuzikanten
Dinsdag 21 maart
19.00 uur / restaurant

Bewegen voor ouderen
Woensdag 22 maart
10.00 uur en 11.00 uur / theaterzaal / € 4,60
~ Met Catharina kaart € 0,00

Samen bezig zijn
Woensdag 22 maart
14.00 uur / restaurant

Smartlappenkoor Bekaf
Woensdag 22 maart
19.00 uur / restaurant

Atelier Klavertje Groen
Donderdag 23 maart
10.15 uur en 14.00 uur / atelier
Gaat niet door

Filmavond
Donderdag 23 maart
19.15 uur / restaurant

Bezoek weekmarkt Grave
Vrijdag 24 maart
10.30 uur / markt Grave

Sjoelen
Vrijdag 24 maart
14.00 uur en 15.00 uur / restaurant

Barakken
Vrijdag 24 maart
14.30 uur / restaurant

Muziekmiddag – DJ Toon en Ria
Zaterdag 25 maart
14.30 uur / restaurant

Biljarten
Maandag 27 maart
10.00 uur / verenigingsruimte / € 2,90
~ Met Catharina kaart € 0,00

Barakken en sjoelen
Maandag 27 maart
14.00 uur en 15.00 uur / restaurant
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Eucharistieviering
Dinsdag 28 maart
10.30 uur / theaterzaal

Geheugengymnastiek
Dinsdag 28 maart
11.00 uur / cursuslokaal 1 / € 2,90
~ Met Catharina kaart € 0,00

PC-Hoek
Dinsdag 28 maart
14.00 uur / restaurant

Workshop hanger met macraméveertjes en 
paasdecoratie
Dinsdag 28 maart
14.00 uur / atelier / € 12,50

Havenmuzikanten
Dinsdag 28 maart
19.00 uur / restaurant

Bewegen voor ouderen
Woensdag 29 maart
10.00 uur en 11.00 uur / theaterzaal / € 4,60
~ Met Catharina kaart € 0,00

Samen bezig zijn
Woensdag 29 maart
14.00 uur / restaurant

Atelier Klavertje Groen
Donderdag 30 maart
10.15 uur en 14.00 uur / atelier

Zing met ons mee
Donderdag 30 maart
14.30 uur / restaurant / € 2,90
~ Met Catharina kaart € 0,00

Filmavond
Donderdag 30 maart
19.15 uur / restaurant

KBO kienavond
Donderdag 30 maart
19.30 uur / verenigingsruimte

Bezoek weekmarkt Grave
Vrijdag 31 maart
10.30 uur / markt Grave

Sjoelen
Vrijdag 31 maart
14.00 uur en 15.00 uur / restaurant

Barakken
Vrijdag 31 maart
14.30 uur / restaurant

APRIL 2023
Muziekmiddag – DJ Jan
Zaterdag 1 april
14.30 uur / restaurant

Palmpasenoptocht
Zondag 2 april
Eindpunt rond 12.30 uur in Catharinahof

Bloemschikken
Maandag 3 april
9.30 en 11.00 uur / atelier / € 9,75
Aanmelden voor 29 maart
~ Met Catharina kaart € 0,00

Biljarten
Maandag 3 april
10.00 uur / verenigingsruimte / € 2,90
~ Met Catharina kaart € 0,00
Gaat niet door

Barakken en sjoelen
Maandag 3 april
14.00 uur en 15.00 uur / restaurant
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Eucharistieviering
Dinsdag 4 april
10.30 uur / theaterzaal

PC-Hoek
Dinsdag 4 april
14.00 uur / restaurant

Klassieke muziek
Dinsdag 4 april
14.30 uur / cursuslokaal 1 / € 2,90
~ Met Catharina kaart € 0,00

Havenmuzikanten
Dinsdag 4 april
19.00 uur / restaurant

Bewegen voor ouderen
Woensdag 5 april
10.00 uur en 11.00 uur / theaterzaal / € 4,60
~ Met Catharina kaart € 0,00

Repair-café
Woensdag 5 april
13.30 uur / restaurant

Samen bezig zijn
Woensdag 5 april
14.00 uur / restaurant

Bibliotheek
Donderdag 6 april
Vanaf 9.00 uur / rondgang langs appartement

Atelier Klavertje Groen
Donderdag 6 april
10.15 uur en 14.00 uur / atelier

Paasactiviteiten met de Paashaas en 
kinderen van de Kleine Buddha
Donderdag 6 april
Verdere info volgt

Filmavond
Donderdag 6 april
19.15 uur / restaurant

Bezoek weekmarkt Grave
Vrijdag 7 april
10.30 uur / markt Grave

Sjoelen
Vrijdag 7 april
14.00 uur en 15.00 uur / restaurant

Muziek van Gert van Boxtel
Vrijdag 7 april
14.30 uur / cursuslokaal 1 

Barakken
Vrijdag 7 april
14.30 uur / restaurant

Muziekmiddag – DJ Toon en Ria
Zaterdag 8 april
14.30 uur / restaurant

Biljarten
Maandag 10 april
10.00 uur / verenigingsruimte / € 2,90
~ Met Catharina kaart € 0,00
Gaat niet door

Barakken en sjoelen
Maandag 10 april
14.00 uur en 15.00 uur / restaurant
Gaat niet door

Eucharistieviering
Dinsdag 11 april
10.30 uur / theaterzaal

Geheugengymnastiek
Dinsdag 11 april
11.00 uur / cursuslokaal 1 / € 2,90
~ Met Catharina kaart € 0,00

PC-Hoek
Dinsdag 11 april
14.00 uur / restaurant
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Bingo
Dinsdag 11 april
14.30 uur / theaterzaal / bingokaart € 4,60
~ Met Catharina kaart € 0,00, incl. 1 bingokaart

Havenmuzikanten
Dinsdag 11 april
19.00 uur / restaurant

Bewegen voor ouderen
Woensdag 12 april
10.00 uur en 11.00 uur / theaterzaal / € 4,60
~ Met Catharina kaart € 0,00

Samen bezig zijn
Woensdag 12 april
14.00 uur / restaurant

Atelier Klavertje Groen
Donderdag 13 april
10.15 uur en 14.00 uur / atelier

Ontmoeting en gesprek
Donderdag 13 april
10.30 uur / verenigingsruimte

Filmavond
Donderdag 13 april
19.15 uur / restaurant

Bezoek weekmarkt Grave
Vrijdag 14 april
10.30 uur / markt Grave

Sjoelen
Vrijdag 14 april
14.00 uur en 15.00 uur / restaurant

Barakken
Vrijdag 14 april
14.30 uur / restaurant

Muziekmiddag – DJ Jan
Zaterdag 15 april
14.30 uur / restaurant

Lentekleurentocht
Zondag 16 april
Verdere info volgt.

Biljarten
Maandag 17 april
10.00 uur / verenigingsruimte / € 2,90
~ Met Catharina kaart € 0,00

Barakken en sjoelen
Maandag 17 april
14.00 uur en 15.00 uur / restaurant

Eucharistieviering
Dinsdag 18 april
10.30 uur / theaterzaal

PC-Hoek
Dinsdag 18 april
14.00 uur / restaurant

Havenmuzikanten
Dinsdag 18 april
19.00 uur / restaurant

Bewegen voor ouderen
Woensdag 19 april
10.00 uur en 11.00 uur / theaterzaal / € 4,60

Samen bezig zijn
Woensdag 19 april
14.00 uur / restaurant

Atelier Klavertje Groen
Donderdag 20 april
10.15 uur en 14.00 uur/ atelier

Filmavond
Donderdag 20 april
19.15 uur / restaurant

Bezoek weekmarkt Grave
Vrijdag 21 april
10.30 uur / markt Grave
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Sjoelen
Vrijdag 21 april
14.00 uur en 15.00 uur / restaurant

Barakken
Vrijdag 21 april
14.30 uur / restaurant

Muziekmiddag – DJ Toon en Ria
Zaterdag 22 april
14.30 uur / restaurant

Biljarten
Maandag 24 april
10.00 uur / verenigingsruimte / € 2,90 
~ Met Catharina kaart € 0,00

Barakken en sjoelen
Maandag 24 april
14.00 uur en 15.00 uur / restaurant

Eucharistieviering
Dinsdag 25 april
10.30 uur / theaterzaal

Geheugengymnastiek
Dinsdag 25 april
11.00 uur / cursuslokaal 1 / € 2,90
~ Met Catharina kaart € 0,00

PC-Hoek
Dinsdag 25 april
14.00 uur / restaurant

Havenmuzikanten
Dinsdag 25 april
19.00 uur / restaurant

Bewegen voor ouderen
Woensdag 26 april
10.00 uur en 11.00 uur / theaterzaal / € 4,60
~ Met Catharina kaart € 0,00

Samen bezig zijn
Woensdag 26 april
14.00 uur / restaurant

Atelier Klavertje Groen
Donderdag 27 april
10.15 uur en 14.00 uur/ atelier
Gaat niet door

Koningsdag; Oranje kinderoptocht met 
medewerking van Harmonie Stad Grave en 
Cloveniersgilde Grave
Donderdag 27 april
Vanaf 11.15 uur verzamelen voorzijde 
Catharinahof Koninginnedijk

Liederentafel KBO
Donderdag 27 april
14.30 uur / restaurant

Zing met ons mee
Donderdag 27 april
14.30 uur / restaurant / € 2,90
~ Met Catharina kaart € 0,00
Gaat niet door

Filmavond
Donderdag 27 april
19.15 uur / restaurant
Gaat niet door

Bezoek weekmarkt Grave
Vrijdag 28 april
10.30 uur / markt Grave

Sjoelen
Vrijdag 28 april
14.00 uur en 15.00 uur / restaurant

Barakken
Vrijdag 28 april
14.30 uur / restaurant

Muziekmiddag – DJ Jan
Zaterdag 29 april
14.30 uur / restaurant
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Klassieke muziek
Dinsdag 2 mei
14.30 uur / cursuslokaal 1 / € 2,90
~ Met Catharina kaart € 0,00

Bloemschikken
Maandag 8 mei
9.30 uur en 11.00 uur / atelier / € 9,75
~ Met Catharina kaart € 0,00

Bingo
Dinsdag 9 mei 
14.30 uur / theaterzaal / bingokaart € 4,60
~ Met Catharina kaart € 0,00, incl. 1 bingokaart
 

 

 

 

 

* Verschillende activiteiten van Catharinahof of andere externe partijen hanteren entreeprijzen. 
Voor actuele prijzen zie het publicatiebord of vraag bij de receptie.

* Wijzigingen in tijd en ruimte zijn onder voorbehoud, houd het publicatiebord van Catharinahof 
in de gaten.

VERWACHT: over 2 maanden

Smartlappenkoor Bekaf
Woensdag 14 juni
19.00 uur / restaurant

Midzomerweek met allerlei activiteiten
Van maandag 19 t/m zaterdag 24 juni
Verdere info volgt.

Koor De Sluiszangers
Vrijdag 23 juni
19.00 uur / theaterzaal / € 5,75



Maandag   
Biljarten 10.00 - 11.30 uur Verenigingsruimte

Bloemschikken 9.30 - 11.00 uur en
11.00 - 12.30 uur
1 x per maand

Atelier

Zonnebloem Soosmiddag 14.00 - 16.30 uur Restaurant

Barakken & Sjoelen 14.00 - 15.00 uur en
15.00 - 16.00 uur

Restaurant

Dinsdag   
Eucharistieviering 10.30 - 11.00 uur Theaterzaal

Geheugengymnastiek 11.00 - 12.00 uur
Om de week, oneven weken

Cursuslokaal 1

KBO Soosmiddag/
Kaarten maken, biljarten en 
kaarten

14.00 - 16.00 uur Verenigingsruimte

PC-Hoek 14.00 - 17.00 uur Restaurant

Bingo 14.30 - 16.00 uur
1 x per maand

Theaterzaal

Klassieke muziek 14.30 - 16.00 uur
1ste dinsdag v/d maand

Cursuslokaal 1

Havenmuzikanten 19.00 - 21.00 uur Restaurant

Woensdag   
Bewegen voor ouderen 10.00 - 10.45 uur  en

11.00 - 11.45 uur
Theaterzaal

Repair-café 13.30 - 16.30 uur
1ste woensdag v/d maand

Restaurant

Samen bezig zijn 14.00 - 16.00 uur Restaurant

Vaste activiteiten binnen Catharinahof



Donderdag   
Bibliotheek 9.00 - 11.00 uur

Om de 3 weken
Rondgang langs appartement

Atelier Klavertje Groen 10.15 - 12.00 uur en
14.00 - 16.00 uur

Atelier

Pianomuziek door
Gerard Peperkamp

10.30 - 11.30 uur Restaurant

Ontmoeting en gesprek 10.30 - 11.30 uur
1x per maand

Verenigingsruimte

KBO Soosmiddag/
Koersballen, biljarten en 
kaarten

14.00 - 16.00 uur Verenigingsruimte

Zing met ons mee 14.30 - 15.45 uur
1x per maand

Restaurant

Filmavond 19.15 uur Restaurant

KBO Kienavond 19.30 - 21.30 uur
Laatste donderdag van de 
maand

Verenigingsruimte

Vrijdag   
Bezoek weekmarkt Grave 10.30 - 11.45 uur

Bij slecht weer alternatief
Verzamelen in het restaurant

KBO Soosmiddag/
biljarten en kaarten

14.00 - 16.00 uur Verenigingsruimte

Sjoelen 14.00 - 15.00 uur en
15.00 - 16.00 uur

Restaurant

Barakken 14.30 - 16.00 uur Restaurant

Biljartvereniging
‘De Afleggers’

19.30 - 23.00 uur Grand Café

Zaterdag   
Muziekmiddag DJ Toon en Ria 
of
DJ Jan

14.30 - 16.00 uur Restaurant

Vaste activiteiten binnen Catharinahof



 

KBO Soosmiddag
U kunt op diverse dagen deelnemen aan
diverse activiteiten, zoals biljarten en koers- 
ballen. Vrijwilligers kunnen u voorzien van een 
consumptie.
Contributie KBO € 27,- per jaar.
Meer informatie? Bezoek de website:
www.kbo-brabant.nl
 
Zonnebloem Soosmiddag
Tijdens de soosmiddagen van de Zonnebloem is 
iedereen van harte welkom.
Meer informatie? Bezoek de website:
www.zonnebloemgrave.nl

Biljarten
Biljartvereniging “De Afleggers” speelt 
vrijdagavond in het Grand Café.

Repair-café
Elke eerste woensdag van de maand vindt het 
Repair-café plaats achter in het restaurant. 
Samen kapotte spullen repareren, deskundig 
advies, ontmoeten en inspiratie opdoen.
Kosten, een vrijwillige bijdrage.

PC-Hoek
Heeft u vragen omtrent uw PC, laptop, tablet of 
(smart) telefoon? Een korte vraag kan tijdens de 
inloop gratis worden beantwoord.
Is er sprake van een omvangrijkere vraag die 
meer tijd vraagt, dan kunt u via de vrijwilliger 
voor € 10,- een leskaart kopen, 5 x één uur. 

Barakken & Sjoelen
Op maandag- en vrijdagmiddag kunt u barakken 
en sjoelen, een spel wat iedereen kan spelen.

Biljarten
Catharinahof heeft in het “Grand Café” één
biljart, kosten zijn € 0,55 per spel.     
Maandagochtend, o.l.v. Geert Lucassen, kunt u 
biljarten in de verenigingsruimte.
~ Deelname € 2,90
~ Met Catharina kaart € 0,00
 

 

Koersbal
Elke donderdagmiddag kunt u koersballen in de 
verenigingsruimte in samenwerking met KBO.

Bingo
Eenmaal per maand spelen we bingo in de
theaterzaal.
~ Deelname: per bingokaart € 4,60
~ Met Catharina kaart € 0,00, incl.1 bingokaart

Geheugengymnastiek
Tijdens deze ochtend gaan we aan de slag
met verschillende taalspelletjes en memorie 
-spelen in allerlei soorten om te proberen het 
brein weer wat actiever te maken en daarbij 
staat gezelligheid voorop.
~ Deelname € 2,90 
~ Met Catharina kaart € 0,00

Bloemschikken
Het bloemschikken vindt eenmaal per maand 
plaats in het atelier. Voor bloemen en
materialen wordt gezorgd. 
~ Deelname € 9,75 incl. bakje/potje
~ Met Catharina kaart € 0,00

Samen bezig zijn
Elke woensdagmiddag kunt u, in een 
ontspannen sfeer, bezig zijn in het restaurant, 
bijvoorbeeld met handwerken.

Atelier Klavertje Groen
Daar is altijd wat te doen. Elke donderdag kunt 
u creatief bezig zijn met o.a. schilderen, 
tekenen, mozaïeken of een andere creatieve 
bezigheid. U betaald per werkstuk.

Bewegen voor ouderen
Onder leiding van instructrice Emy van Burk 
wordt elke woensdagochtend zittend
gymnastiekoefeningen gedaan in de theaterzaal.
~ Deelname € 4,60
~ Met Catharina kaart € 0,00
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Bezoek weekmarkt Grave
Elke vrijdagochtend gaan we wandelen, zo
nodig met rolstoel begeleiding. Hierbij kunt u 
denken aan de weekmarkt of een rondje door
het centrum.

Havenmuzikanten
De Havenmuzikanten treden elke dinsdagavond 
voor u op. Dit huisorkest heeft zijn oorsprong in 
het oude Maaszicht van de jaren ’80. Naast de 
wekelijkse optredens worden zij gevraagd voor 
diverse evenementen.

Muziekmiddag - DJ Toon en Ria of DJ Jan
Gezellige meezingers, ouderwetse deuntjes 
maar ook uw favoriete artiest of band komen 
langs.
Deze activiteit vindt elke week, op 
zaterdagmiddag plaats in het restaurant.

Genieten van klassieke muziek
Iedere eerste dinsdag van de maand kunt u 
komen luisteren naar verschillende soorten
klassieke muziek onder leiding van Bert
Weberink, vrijwilliger.
~ Deelname € 2,90
~ Met Catharina kaart € 0,00

Pianomuziek
Wekelijks wordt er pianomuziek gespeeld door 
Gerard Peperkamp op donderdagochtend in het 
restaurant.

Zing met ons mee
Iedereen die van gezamenlijk zingen houdt is 
welkom om mee te zingen met ons. Wij zorgen 
voor muziek en zangbundels zijn aanwezig.
Deze activiteit vindt maandelijks plaats op 
donderdagmiddag in het restaurant.
~ Deelname € 2,90
 ~ Met Catharina kaart € 0,00

Eucharistieviering
Elke dinsdagochtend vindt er een 
eucharistieviering plaats in de theaterzaal. 
De viering wordt verzorgd door Pastoor 
Schaepman van de R.K. Parochie
Heilige Elisabeth.
 
Ontmoeting en gesprek
Tijdens deze ochtend gaan wij samen in
gesprek. Elkaar vertellen over je leven, dat heeft 
niet ieder vroeger zo geleerd. Het kan waardevol 
zijn samen terug te kijken op ieders leven, hoe 
het was en hoe het nu is. Deze
activiteit vindt maandelijks plaats op
donderdag.
 
Bibliotheek
De vrijwillige bibliothecaressen komen om de 3 
weken op donderdag bij u langs met bibliotheek 
-boeken. U kunt aan de bibliothecaressen 
doorgeven welk genre u wilt hebben. Het is ook 
mogelijk om boeken met een groot lettertype te 
lenen. Vanaf 9.00 tot 11.00 uur maken de
bibliothecaressen een rondgang langs uw 
appartement.
~ Deelname € 27,50 per jaar
~ Met Catharina kaart € 0,00

 

Vaste activiteiten binnen Catharinahof



Atelier Klavertje 
Groen

wekelijks creatief 

Duofiets huren
samen erop uit gaan

Bloemschikken
maandelijks heerlijk 

freubelen

Bingo
altijd druk en gezellig

Nijmeegse 
Vierdaagse

aanmoedigend ontbijten

Bewegen voor 
Ouderen

wekelijks sporten

Carnaval
jaarlijkse tradities keren 

terug

Bezoek weekmarkt
samen boodschappen 

doen

Biljarten
Wekelijks met 

begeleiding

Samen bezig zijn
breien, borduren, 

haken…

Ontmoeting & 
Gesprek

in een groep thema's 
bespreken

Lezingen
diverse onderwerpen

Restaurant thema's
smakelijk genieten

Bibliotheek
boeken worden thuis 

geleverd

Geheugengym
maandelijks kennis 

ophalen

Klassieke muziek
gekozen nummers 

luisteren

Theaterzaal
diverse voorstellingen 

en concerten

Bovenstaand is een greep uit vaste en terugkerende activiteiten! 
Er wordt met regelmaat 'spontaan' iets georganiseerd! Hoe leuk is dat?!

Vanaf 1 januari 2023 maken we gebruik van een abonnement voor 
diverse activiteiten in Catharinahof!

Activiteiten Abonnement
 - Catharina Kaart - 

‘Je bent nooit te oud om er iets moois van te maken! ‘ Anke Liefrink



• Gemak en eigen regie waar men aan deelneemt.
• Laagdrempelig, aan door Catharinahof georganiseerde activiteiten kan vrij 

deelgenomen worden na inschrijving.* (*uitzonderingen worden vermeld) 
• Diversiteit in aanbod van de activiteiten is groeiende door brede interesses. 

Denk hierbij aan nieuwe activiteiten of leuke restaurant aanbiedingen.
• Betaling gaat via maandelijkse automatische incasso, € 31,30. Als u beschikt over 

een BrabantZorg betaalpas, wordt met een ‘sticker’ aangegeven dat u een 
abonnement heeft.

• Via programmablad ‘Le Baron’, losse flyers en het memobord wordt u op de hoogte 
gehouden van allerlei activiteiten.

‘Met meer gemak, 
elke dag zo fijn mogelijk’

‘Je bent nooit te oud om er 
iets moois van te maken! ‘ 

Anke Liefrink

‘Met meer gemak, 
elke dag zo fijn mogelijk’

‘Je bent nooit te oud om er 
iets moois van te maken! ‘ 

Anke Liefrink

Details Activiteiten Abonnement:

Activiteiten Abonnement
 - Catharina Kaart - 

U of uw naaste woont in Catharinahof. Een enorm gebouw met verschillende 
samenwerkingspartners en diverse ruimtes. Dit geeft heel veel mogelijkheden als het gaat 
om het organiseren van activiteiten en/of evenementen.

Als u een Activiteiten Abonnement aangaat dan kunt u vrijblijvend deelnemen aan allerlei 
activiteiten. U bepaalt zelf hoe vaak u ergens aan deelneemt! 
Ook zijn nieuwe ideeën altijd welkom. 

Er zijn in Catharinahof vaste activiteiten en er wordt met grote regelmaat spontaan iets 
georganiseerd. U kunt hierbij ook denken aan presentjes tijdens Feestdagen, smakelijk 
horeca aanbiedingen, concerten etc.

Waarom een activiteiten abonnement?

U kunt zich bij de receptie melden. U krijgt een formulier waarmee u aan kunt geven dat u 
lid wilt worden. Heeft u nog geen doorlopende machtiging (voor de BrabantZorg betaalpas) 
ingevuld, dan wordt dit ook voor u geregeld.

Hoe word ik lid?



Werkwijze
deelnemen aan activiteiten

Aanmelden:
Indien u voor het eerst wil deelnemen aan een activiteit dient u zich 
op te geven bij de receptie. Voor losse activiteiten kan het ook zijn 
dat u zich dient op te geven bij de receptie. Zie hiervoor de 
informatie op de posters of in het 2-maandelijks blad ‘Baron’. 

Vaker deelnemen:
Heeft u deelgenomen aan een activiteit en wilt u voortaan met 
regelmaat deelnemen? Meld u zich bij de receptie, zij zetten waar 
mogelijk uw naam vast op de bijbehorende lijst.

Afmelden:
Heeft u zich aangemeld voor een activiteit, maar bent u verhinderd? 
Graag verzoeken wij u dit door te geven bij de receptie zodat uw 
plekje eventueel vrijkomt voor een ander.

Gratis of bijbetalen?:
Er zijn activiteiten die voor alle bewoners gratis zijn. Daarnaast zijn 
er activiteiten waarbij voor Catharina Kaart abonnementhouders 
een eigen bijdrage geldt. 

Activiteiten Abonnement
 - Catharina Kaart - 



Duofiets huren Catharinahof
samen erop uit gaan

~ Duofiets: 2 uur: € 7,50

~ Duofiets: 4 uur: € 15,00

~ Duofiets: 2 uur: Gratis met Catharina Kaart*
*activiteiten abonnement

Werkwijze:
- Reserveer per keer de duofiets bij de receptie.

- Maximaal 1 (lopende) reservering per week per Catharina Kaart abonnee.
- De bestuurder en/of medepassagier is de Catharina Kaarthouder zelf.

- De duofiets wordt verhuurd zonder begeleider en/of vrijwilliger. 
Indien u begeleiding nodig heeft, kunt u dit overleggen met Mieke Naber. 

Als vrijwilligerscoördinator gaat zij de mogelijkheden voor u na.




