
Het Huis van de Wijk 
is er voor senioren van 
Limbrichterveld en 
Hoogveld die thuis wonen. 
Het is een plek om er even 
tussenuit te zijn en andere 
mensen te ontmoeten. Ook 
geeft het Huis van de Wijk 
informatie over hulp, zorg, 
wonen en activiteiten.

Meer informatie & 
aanmelden: 
T. 088-458 6666

zuyderland.nl/huisvandewijk

Adres:
Zorgcentrum Hoogstaete
Smithlaan 151
Hoogveld-Sittard

Welkom bij het
Huis van de Wijk 

Activiteitenprogramma –Maart 2023
• 1 maart  Kienen Aanvang 14:30, in het restaurant (7 strippen)
• 3 maart Mosselavond Inloop vanaf 16.30, we serveren de mosselen of 
schnitzel vanaf 17.00. Opgave voor 26-2 in het restaurant ( 40 strippen).
• 6 maart Verwenontbijt. Aanvang 8:30-9:45, in het restaurant                 
(15 strippen) opgave voor in het restaurant Opgave voor 27-2 in het 
restaurant
• 6 maart Tassen verkoop in de hal 14.00-16.30
• 8 maart  Kienen Aanvang 14:30, in het restaurant (7 strippen)
• 13 en 27 maart Babbel uurtje. Aanvang 10.00 in het restaurant
• 13 en 27 maart Handwerk Café. Aanvang 14:30, in ruimte A7 (5 
strippen)
• 15 maart  Kienen Aanvang 14:30, in het restaurant (7 strippen)
• 17 maart St Joep markt Even terug in de tijd 14.00-16.30 in de hal en 
het restaurant
• 22 maart  Kienen Aanvang 14:30, in het restaurant (7 strippen)
•24 maart  Voorjaarsconcert door het Kantate koor. Aanvang 14:30, in het 
restaurant (10 strippen)
• 28 maart Herengroep. Aanvang 14.30 in de A7 (10 strippen)
• 29 maart  Kienen Aanvang 14:30, in het restaurant (7 strippen)

Aanmelden voor deelname is vereist. Per activiteit wordt een eigen 
bijdrage gevraagd. Strippenkaarten zijn te koop in het restaurant van 
Hoogstaete (1 strip = 50 cent).

Elke maandag 10.00-11.30u: Koffiemoment
(1e kopje koffie is gratis)

Openingstijden

Restaurant

• 11.30-14.00u: Warme maaltijd
• 11.00-14.00u: Lunchkaart
• 14.00-19.00u: Kleine kaart

Theehuis

• Woensdag 14.00-16.30u
•  Vrijdag 14.00-16.30u
• Zondag: 14.00-17.00u 


