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Vrijdag 20 september   

15.30 – 17.00 uur - Galerie Mozaiek

Opening van de jubileumexpositie 
‘Kracht van Binnenuit’ van Sake Elzinga
Jubileumexpositie ‘Kracht van Binnenuit’ is een onderdeel van de viering 

van het 25-jarig jubileum van Zorggroep Drenthe. “Deze expositie laat 

zien wie de bewoners van Zorggroep Drenthe zijn. Dierbaar, zijn voor mij 

de ontmoetingen met de bewoners. Onvergetelijk, de op foto vastgelegde 

momenten op een dag van de bewoners. Overweldigend, hun dierbaren, 

liefde en passie. Levenskracht, dat stralen bewoners van Zorggroep  

Drenthe uit”, aldus Sake Elzinga.

Vrijdag 20 september 

9.30 uur - De Vijverhof

Gezamenlijk feestontbijt voor bewoners van 
De Vijverhof als start van de jubileumweken
Wij trappen deze feestelijke periode af met een ontbijt in De Vijverhof, de locatie waar 

Zorggroep Drenthe 25 jaar geleden zijn oorsprong vond. 

UITNODIGING
Zorggroep Drenthe bestaat op 22 september a.s. 25 jaar! Dit jubi leum 
zal van 20 september tot en met 10 oktober 2019 groots worden gevierd. 
Op alle locaties worden activiteiten georganiseerd voor cliënten c.q. 
bewoners van onze locaties, thuiszorgcliënten, vrijwilligers en  
medewerkers. We kiezen bewust voor een inspirerend programma  
met een grote diversiteit aan kunst.

Voel u van harte welkom. Aanmelden* is noodzakelijk.

In deze uitnodiging vindt u het volledige programma van de feest-
weken. Ik hoop u tijdens een van de vele activiteiten te mogen  
begroeten.

Feestelijke groet,
Lex Smetsers, Raad van Bestuur

Het volledige programma 
vindt u ook op onze website:  

www.zorggroepdrenthe.nl/jubileum* Wilt u deelnemen aan een van deze activiteiten? Neem dan contact op met
een van onze locaties of stuur een e-mail naar jubileum@zorggroepdrenthe.nl
LET OP: VOL = VOL!

Zondag 22 september   

13.00 uur - De Noorderkroon / 15.30 - Theater Mozaiek

Voorstelling van Hans en Steven 
Kazàn met De goochelaar en  
de gek
Is Hans Kazàn overreden door een goocheltruck? Of overleden 

aan de goochelgriep? Nee hoor. Hij is nog steeds “alive and 

kicking”! Samen met zijn jongste zoon, comedian Steven Kazàn, 

vormt hij een opvallend komische combinatie!

Maandag 23 september 

10.00 & 14.00 uur - Drents Museum

Bezoek aan het Drents Museum 
voor bewoners van  
Messchenstaete

Dinsdag 24 september  

19.00 uur - De Amstel

Optreden door ‘De Zingende 
Broeder’
Keurig in ouderwetse stijl gekleed, trekt ‘De Zingende Broeder’ 

met zijn gitaar rond om mensen te vermaken met populaire  

Nederlandstalige liedjes uit de jaren 30 tot en met de jaren 60. 

Met muziek van o.a. Lou Bandy, Willie Derby, Eddie Christiani, 

The Fouryo’s en vele anderen. 



Zaterdag 28 september  

vanaf 14.30 uur - De Noorderkroon

Burendag
Tijdens Burendag worden kunstzinnige bloembakken gemaakt. 

Van verven tot mozaieken, alles kan! De verrijdbare bloem-

bakken worden gebruikt om de terrassen op te vrolijken. 

Zondag 29 september 

14.00 uur - Mozaiek

Theatervoorstelling Jeugdcircus 
Bombari met ‘Sprookjesboek’
Jeugdcircus Bombari presenteert haar nieuwe show ‘Sprookjes-

boek’. Spectaculaire acts met acrobatiek, eenwielers, fakir, ze 

lopen op kogels en doen nog veel meer circusacts! Als een rode 

draad lopen diverse sprookjes door deze show. Bombari is al ruim 

40 jaar het jeugdcircus van Drenthe.

Zondag 29 september 

14.00 uur - Alleen voor verpleeghuiscliënten 

15.00 uur - Grote zaal - Symphonie

Optreden door The Serenade Sisters 
Serenade Sisters bestaan uit de vier zangeressen Martije, Margot, 

Liesbeth en Josien. Zij bezingen de liefde in al haar facetten.  

De vier charmante zangeressen nemen je mee over hoge bergen en 

door diepe dalen, naar een wereld vol vurig verlangen, romantische 

avonden, heftige jaloezie en gebroken harten. Liedjes van alle tijden 

passeren de revue in een jasje van a cappella vierklanken, swingende 

vingerknips, nieuw geschreven Nederlandse teksten en verrassende 

instrumentale begeleiding. Leun achterover en geniet… maar pas op 

dat je niet in katzwijm valt!

Maandag 30 september 

19.00 uur - Mozaiek

Symposium voor medewerkers 
Zorggroep Drenthe
Het Institute for Positive Health is dé motor achter de beweging 

Positieve Gezondheid. Het is opgericht door Machteld Huber, de 

grondlegger van het gedachtegoed. Machteld Huber is hoofd-

spreker tijdens dit symposium, speciaal voor medewerkers van 

Zorggroep Drenthe.

Woensdag 2 oktober 

10.00 - 15.00 uur - Vegro Thuiszorgwinkel Assen

Beleef het met Vegro
Op 2 oktober a.s. organiseert Vegro Expertisecentrum Assen 

samen met Vaart Welzijn een “Beleef het met Vegro” dag.  

Zorggroep Drenthe is deze dag aanwezig en geeft o.a. meer 

informatie over haar zorg- en dienstverlening.

Vrijdag 27 september

19.30 uur - De Wenning

Optreden door Vocalgroup Tiepies
Dit negen koppige koor zingt A capella liedjes uit binnen- en  

buitenland. Ze brengen o.a. nummers van The Beatles, Diana 

Ross, Acda en de Munnik en vele anderen, op heel verrassende 

wijze, waarbij hun sterke voordracht en inspirerende samenspel 

voor een buitengewoon plezierige avond zorgen.

Donderdag 26 september   

15.00 uur - De Vijverhof

Vrijdag 27 september

10.30 uur - Spectrum / 15.00 uur - Mozaiek

Optreden door het Utrechts Harp 
Trio - Appeltaartconcert
Het Utrechts Harp trio maakt een muzikale reis door Europa, 

waarin naast trio’s ook duetten zullen klinken. 



Maandag 7 oktober

15.00 uur Messchenstaete

Heropening Grand Café  
De Messchen

Zondag 6 oktober 

15.00 uur - Mozaiek

Theatervoorstelling door Henk 
Poort ‘Henk Poort en de helden’
In deze voorstelling klinken de mooiste songs uit opera,  

musical en het Nederlandse repertoire. Ze vormen samen  

een sterk persoonlijk verhaal. Tickets á € 19,00 p.p. via  

www.theatermozaiekzuidlaren.nl. Alleen op 22 september  

(de dag dat Zorggroep Drenthe 25 jaar bestaat) zijn tickets met 

25% korting te bestellen via www.theatermozaiekzuidlaren.nl

Donderdag 3 oktober

16.00 uur - Mozaiek

Inspiratiebijeenkomst ouderenzorg voor  
professionals in Tynaarlo
Deze bijeenkomst is alleen voor genodigden met een uitnodiging op persoonlijke titel.

Donderdag 3 oktober

15.00 uur - Symphonie

Optreden door Schipperskoor  
‘De Wilde Zwanen’
Schipperskoor ‘De Wilde Zwanen’ is een gemengd koor van  

ongeveer 38 personen. Een vrolijk koor dat hoofdzakelijk een  

Nederlands repertoire heeft.

Woensdag 2 oktober 

15.00 uur - Mozaiek

Opening van de Beweegtuin Mozaiek
Meer informatie volgt. Houd onze website www.zorggroepdrenthe.nl/jubileum en Facebook-

pagina in de gaten voor het programma. Op onze locaties verschijnen de aankondigingen ook 

op de digitale schermen.

Woensdag 2 oktober 

10.00 uur - De Wenning

Workshop ‘Valpreventie’ voor bewoners  
en (thuiszorg)cliënten
Ook als u ouder wordt, wilt u zelfstandig de dagelijkse dingen kunnen blijven doen. Juist 

daarom is het belangrijk dat u zich veilig en vertrouwd voelt met uw lichaam. Met de 

workshop ‘Valpreventie’ kunt u verbetering van uw spierkracht en evenwicht bereiken.  

De kans om te vallen wordt daarmee kleiner. Bovendien verbetert valpreventie uw algehele 

conditie, zodat een actiever dagelijks leven binnen handbereik komt.

Woensdag 2 oktober 

14.00 uur - De Wenning

‘Veilig op pad met de rollator’ 
voor bewoners en (thuiszorg)
cliënten
Veel valongevallen ontstaan omdat ouderen niet goed weten 

hoe ze met hun rollator om moeten gaan. Door een middag 

‘Veilig op pad met de rollator’ te organiseren, leert u hoe u 

veilig gebruik kunt maken van de rollator. Hierdoor kunnen 

valongevallen met een rollator voorkomen worden.

Donderdag 10 oktober

10.15 uur - Vijverhof /  16.15 uur - Spectrum

René Karst - Rabo Regio Concert 
12.15 uur - Mozaiek

Imca Marina - Rabo Regio Concert
Deze concerten worden mede mogelijk gemaakt door de  

Rabobank Assen en Noord Drenthe



Locaties Zorggroep Drenthe:

De Vijverhof
Vredeveldseweg 75
9404 CC Assen
T. (0592) 31 62 25

Symphonie
Hooiweg 18
9761 GR Eelde
T. (050) 309 26 26

Spectrum
Esweg 40
9411 AG Beilen
T. (0593) 52 34 55

Mozaiek
Ludinge 13
9471 JD Zuidlaren
T. (050) 409 32 00

De Wenning
Molencamp 41
9451 GJ Rolde
T. (0592) 24 11 37

De Amstel
Amstelstraat 5 
9406 TA Assen
T. (06) 19 95 11 18 

De Noorderkroon  
Noorderkroon 100  
9301 JV Roden
T. (050) 501 89 50 

Messchenstaete  
Hoekbree 1
9403 GR Assen
T. (0592) 33 15 97 

Industrieweg 15  9402 NP  Assen  T. (0592) 33 12 32   
E. info@zorggroepdrenthe.nl  I. www.zorggroepdrenthe.nl
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