
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 –April 2023
• 3 april Verwenontbijt. Aanvang 8:30-9:45, in het restaurant                    
(15 strippen) Opgave voor 27 maart in het restaurant 
• 4 april Muziek Jong Voor Oud Aanvang 14.30 in het restaurant              
(10 strippen)
• 5 april Paas kienen Aanvang 14:30, in het restaurant (7 strippen)
• 11 april Schoenen verkoop Van 14.00-16.00 in de hal
• 12 en 19 april  Kienen Aanvang 14:30, in het restaurant (7 strippen)
• 14 april Een activiteit samen met de kinderen van basisschool Loedoes
Aanvang 10.00 in het restaurant
• 17 april Herengroep Bierproeverij Aanvang 14.30 in het restaurant      
(12 strippen)
• 21 april Muziekmiddag met muziek door de Fratelli’s Aanvang 14:30, in 
het restaurant (10 strippen)
• 24 april Koninklijk en luxe 4 gangen diner inclusief drank             
Ontvangst vanaf 16.30 (50 strippen) Opgave voor 17 april in het 
restaurant Dress code chique
•  25 april Mode verkoop door mode huis Vink Van 14.00-16.00 in de hal 
• 26 april Konings kienen Aanvang 14:30, in het restaurant (7 strippen)
• 27 april Kunt U gezellige komen snuffelen op onze Vrijmarkt                  
van 14.30-16.30 in de hal
• 1 mei verwenontbijt. Aanvang 8:30-9:45, in het restaurant (15 strippen) 
Opgave voor 24 april in het restaurant

Indien U voor het eerst onze activiteiten bezoekt, vragen wij U om Uw 
gegevens door te geven. U dient zich enkel op te geven voor de activiteiten 
waarbij opgave vermeld staat. Per activiteit wordt een eigen bijdrage 
gevraagd. Strippenkaarten zijn te koop in het restaurant van Hoogstaete 
(1 strip = 50 cent).

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 


