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Uitbureau Buurtpunt is een initiatief van Buitenplaats de Poel en 
maakt onderdeel uit van Buurtpunten Vaassen West  
 
Voor wie? 
Naast de dagactiviteiten op Buitenplaats de Poel worden er extra activiteiten georganiseerd. 
Iedereen mag mee doen aan de activiteiten. 
 

De pluktuin  
In onze pluktuin kun je genieten van de rust. De pluktuin is een “stressvrije zone”. Geen gedoe. Pluk 
je eigen bloemen of oogst de groente. Alleen koffiedrinken en genieten kan en mag ook. 
Wanneer en hoe laat: 
We zijn open van maandag tot zaterdag.  
 

 

 
 

 

 



 
 
                           

 

Uitbureau Buurtpunt agenda januari tot en met juli 2020    

 Buitenplaats de Poel 1 7345 EA Wenum Wiesel   
         2 

 
 
 

 

Instrument van Vrede brengt livemuziek op Buitenplaats de Poel 
Samen genieten van livemuziek. Een uniek en persoonlijk huiskamerconcert. Samen zingen we liedjes 

van vroeger en nu, luisteren we naar licht klassieke muziek en genieten we van filmmuziek, musical- 

of popnummers. 

Door wie: 

Iedere maand zullen muzikanten van het collectief Instrument van Vrede livemuziek voor u spelen in 

de gezellige huiskamersetting. 

Waar: 

Het Buitenhuis op Buitenplaats de Poel. 

Wanneer en hoe laat: 

Iedere eerste dinsdag van de maand van 14:00 tot 15:00 uur. 

Muziek thema’s en nummers kunnen vooraf worden opgegeven. 

kim@instrumentvanvrede.nl of telefoon: 06 51967396  
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Met de paarden op stap  
Genieten van de mooie omgeving van Vaassen en Wenum Wiesel. We gaan met een rijtuig getrokken 
door twee spanpaarden een buitenrit maken. Onderweg drinken we koffie.  
We zijn ongeveer 2 uur onderweg. 
Waar: 
Opstappunt is Buitenplaats de Poel 1 Wenum Wiesel (net buiten Vaassen).  
Er gaat begeleiding mee.  
Wanneer  en hoe laat: 
Iedere derde donderdag van de maand. Start om 13:30 uur. 
Het is noodzakelijk om vooraf te reserveren. info@buitenplaatsdepoel.nl of telefoon: 06 46887754 
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Handmassage  
Lekker ontspannen door handmassage. Annemiek van Kamperdijk is regelmatig bij ons aanwezig om 
handmassage te geven.  
Voor wie: 
Voor iedereen die deelneemt aan onze dagactiviteiten. 
Waar: 
Buitenplaats de Poel 1 Wenum Wiesel. 
Informeer wanneer Annemiek aanwezig is door te mailen naar info@buitenplaatsdepoel.nl 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

Maand Datum Activiteit Tijd Thema 

Januari Donderdag 16-1 Handmassages 10 tot 11 Aromasseurs / vrijwilligerswerk 

Februari Maandag 3-2 Handmassages 10 tot 11 Aromiek  
Donderdag 13-2 Handmassages 10 tot 11 Aromasseurs / vrijwilligerswerk 

Maart Woensdag 4-3 Handmassages 10 tot 11 Aromiek 

 Donderdag 19-3 Handmassages 10 tot 11 Aromasseurs / vrijwilligerswerk 

April Donderdag 9-4 Handmassages 10 tot 11 Aromiek 

 Dinsdag 21 -4 Handmassages 10 tot 11 Aromasseurs / vrijwilligerswerk 

Mei Donderdag 7-5 Handmassages 10 tot 11 Aromiek 

Week 20 Vervalt ivm vakantie 
   

Juni Donderdag 18 juni Handmassages 10 tot 11 Aromiek 

 Volgt / week 27 Handmassages 10 tot 11 Aromasseurs / vrijwilligerswerk 

juli Donderdag 16 juli Handmassages 10 tot 11 Aromiek 

 volgt Handmassages 10 tot 11 Aromasseurs / vrijwilligerswerk 
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Laat je zintuigen prikkelen en waardeer het verleden in het heden  
Die strakblauwe zomerlucht, de zoete geur van de lentebloesem, het avondlied van de merel, de 
Warme, zachte vacht van ons huisdier, de smaak van een appel…. U herkent het vast. 
Iedereen heeft de beschikking over zintuigen. Maar staan we er wel eens bij stil wat die zintuigen 
voor ons betekenen? Meestal komt dat bewustzijn pas als we iets van deze gaven zijn verloren. Toch 
blijven onze zintuigen ons leven lang bij ons. Daarom is het wel eens leuk om aandacht te geven aan 
deze bijzondere gaven. 
Zicht, reuk, gehoor, tast en smaak. Vijf ochtenden gaan we samen aan de slag. We besteden elke 
keer speciale aandacht aan een ander zintuig. Plezier beleven staat daarbij voorop. Samen en soms 
ook alleen gaan we onze zintuigen ervaren in spel en creatieve opdrachten. Voor elk zintuig is een 
aparte opdracht met bijpassend materiaal. We gaan onder andere een kijk- en luisterspel doen en 
iets maken van papier en lijm. Ook gaan we zelf versierde bloempotten vullen, muziek en lekkere 
hapjes maken. Samen maken we er een succes van! 
Voor wie: 
Iedereen die deelneemt aan de dagactiviteiten. Informeer naar de mogelijkheden. 
Wanneer: 
Start om 10:00 uur. Het is noodzakelijk om vooraf te reserveren. info@buitenplaatsdepoel.nl of  
telefoon: 06 46887754 
 
 

Voor informatie Buurpunt  
 
Vraag de informatiefolder aan door te mailen naar info@buitenplaatsdepoel.nl of info@hartRaad.nl   
of bel met: 
 
 Theo van de Schepop: 06 46887754 
 Heidi Hardeman: 06 83176740 
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