
Activiteiten en Faciliteiten waarvan wijkbewoners van Hullenveld bij de Noorderkroon (Zorggroep 

Drenthe) gebruik kunnen maken. Aanvullende info zie www.bijdeburen.nl 

Dagelijks tussen 10.00 en 16.00 uur: Eten bij Bij de Buren (diner graag voor 10.30 u. reserveren) 

Koffiedrinken bij Bij de Buren (vanaf 10.00 uur) 

Wekelijks 

Maandag  

  Gespreksgroep Binnen zonder Kloppen   09. 45 uur 

               Rummykub      14.45 uur 

               Klaverjassen     14.15 uur 

Dinsdag 

               Sjoelen      14.15 uur 

Woensdag 

               Handwerkgroep     09.45 uur 

               In de zomer jeu de boules op de buitenbaan  ± 15.00 uur 

Donderdag 

              Jeu de Boules  (winter/zomer)   09.45 uur (binnen/buiten) 

              De Brilbus (elke 1e donderdag v.d.maand) 10.30-11.30 uur 

Vrijdag       

               Gym WiN (tegen betaling)   09.45 uur-10.30 uur 
10.45 uur- 11.30 uur 

Mits er geen optredens plaatsvinden is het biljart vrij te gebruiken. Keu’s en biljartballen aanwezig. 
Naast deze dagelijkse en wekelijkse activiteiten zijn er op wisselende tijden eenmalige activiteiten. 
Zie hiervoor onze nieuwsbrief. 

Vrijwilligerswerk 

Hebt u tijd beschikbaar en zoekt u een zinvolle manier om uw tijd te besteden ? Bij de Noorderkroon 
kunt u terecht voor vrijwilligerswerk. Bijvoorbeeld: samen boodschappen doen, assistentie bij 
recreatieve activiteiten (wandelen, halen/brengen naar diner, gespreksmaatje) en assistentie bij 
huiskameractiviteiten. Gastvrouw/heer tijdens optredens, chauffeur voor incidenteel begeleiden 
naar afspraken in het dorp. 

Zaalruimte 

De Noorderkroon heeft een zaal met een wijkfunctie beschikbaar. De zaal kan circa 100 bezoekers 
herbergen en is voorzien van een restaurant, loungeruimte, bar met biljart, stamtafel en een podium 
met kleedruimte. Ook is er een expositieruimte voor tentoonstellingen beschikbaar. De zaal is op te 
delen door middel van een tussenwand. Beamer, scherm en geluidsinstallatie is aanwezig. Een locatie 
geschikt voor vergadering, bijeenkomst, training, workshop, cursus, jubileum, feest of oefenavond. 

Voor nadere inlichtingen, kennismaken of een kijkje nemen: 

Mw. H. Heun, wijk & welzijn de Noorderkroon, 050-501 89 50 of h.heun@zorggroepdrenthe 

Aanwezig: maandag 9.00-12.00 uur en dinsdag, woensdag, donderdag 9.00-16.00 uur 

http://www.bijdeburen.nl/
mailto:h.heun@zorggroepdrenthe

