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de geweldi ge inzet van vele vrijwilligers kon op zaterdag 25 mei 2013 het
gerenoveerde clubhuis van Amateur Tuindersvereni-
ging VTV worden geopend. De muzikale omlijsting
door de kundig spelende doeldelzakspelers was een verrassing waar
niet iedereen op had gerekend.
Aan het applaus was te horen dat hun optreden zeer werd gewaar-
deerd. Nadat het lint was doorgeknipt werd onder het genot van een
drankje en een hupje het interieur bewonderd.

Stukje werk om trots op te zljn Gefeliciteerd!

Y ri jwi I I i ge rc ge zo cht! ! !
Heeft u een groot hart voor anderen, veel geduld en bent u bewogen met oudere mensen,
dan zijn wij op zoek naar u.
In woonzorgcentrum Cardia,locatie Landscheiding in Mariahoeve, wonen zo'n 120 oudere bewoners. De
meesten van hen hebben lichamelijke enlof geestelijke klachten, waardoor ze extrahulp en zorg nodig heb-
ben. Om het voor de bewoners zo prettig mogelijk te maken, worden hier in Landscheiàing alleilei u"tiui-
teiten georganiseerd, zoals culinaire ochtenden, sjoelen, wandelen, excursiedagjes, soos en creatieve bezig-
heden. Deze en andere activiteiten kunnen we niet uitvoeren zonder vrijwilligers. We zijn ontzettend blij
met al die mensen die zichinzettenvoor hen, maar kunnen altijd nog meer handen gebruiken.
Niet alleen voor de bovenstaande activiteiten , maar ook voor maatjescontacten, koffie en thee rondbrengen
en het verzorgen van de planten binnen en buiten. Mocht een van deze kar-weitjes u liggen, dan horen wij
dat heel graag van u!
U kunt contact opnemen met Hannah den Hartogho 070-3399111 of rnail: hdhartogh@hotmail.com.
Rondleidingen in Landscheiding zijn elke lste dinsdag van de maand. Neemt u hieryoor contact op met
onze Cardia cliëntenservice (070-338 4600) of met onze woonzorgconsulente Marja Bartels
(070-339 9111 of mail: mbartels@cardia.nl).
Vriendelijke groet, Annelies van Markwijk en Hannah den Hartogh

MODELBOUW CLUB 7s IAAR!!!
Op 16 november 2013 dit jaar zal de Haagse Modelbouw Club haar
7S-jarig jttbileum vieren en wel in het gebouw van Kunstpost op
Tarwekamp 3. In dit gebouw heeft de HMC een mooie ruimte in het
souterrain betrokken, waar onze leden hard bezigzijn diverse model-
banen op te bouwen.
We bieden voor elk wat wils met verschillende schalen G.{ en HO) en
aansturing (digitaal of analoog), waarbij we als motto hebben dat we
voor en door leden onze hobby gezamenlljk kunnen uitoefenen. Onze hoofdbaan heeft de Haagse
situatie als thema, waarbij de leden diverse gebouwen (o.a. Hollands Spoor, Ziggo aan het Spaar-
neplein) hebben gebouwd die de sfeer juist weergeven.
Juist omdat we al zo lang bestaan willen we graag alle buurtgenoten en anderen op onze jubileum-
dag van 10.00-17.00 uur van harte uitnodigen ons te bezoeken. Naast de vaste banen zullen ook
diverse diorama's yan onze leden worden getoond en zullen we graag tekst en uitleg geven over
onze verschillende activiteiten. We hopen u op i6 november te mogen verwelkomen.

Als u eerder een keertje langs
wilt komen mailt u naar:
tj alling.boonstra@gmail.com
voor inlichtingen over ope-
ningstijden en activiteiten of bel
met: Pieter Tjalling Boonstra
op nummer 071-522 3315.
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