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Fietsen met de duofiets
Wilt u even lekker in de buitenlucht zijn? Dan is fietsen met een van 
onze medewerkers op de elektrische duofiets wellicht iets voor u. 

Meer informatie over de activiteiten is te lezen op onze website 
www.stichtingniko.com of via het maandelijkse activiteitenprogramma. 

NiKo WonenPlus pas
Met deze pas heeft u maandelijks toegang tot leuke activiteiten, gratis 
maaltijden en een klus in huis. U ontvangt dan ook onze nieuwsbrief.

Bezoek aan kapsalon of sauna
U kunt zich heerlijk laten verwennen bij de kapper, schoonheids-
specialiste of pedicure. Of wellicht wilt u samen met uw dochter of 
vriendin een dagje genieten in de sauna (alleen in De Palatijn). 
Bij onze receptie kunt u de contactgegevens opvragen.

Vervoer
Indien u niet zelfstandig naar de locaties kunt komen, regelen we graag 
het vervoer voor u per NiKo MAX Mobiel. Maar ook voor bijvoorbeeld 
een bezoek aan apotheek of een boodschap, brengen we u tot aan de 
deur van bestemming.

Vrijwilligers
Vrijwilligers spelen een belangrijke rol in de dienstverlening die we 
bieden. Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die bij ons 
het verschil willen maken.  

Aanmelden?
Wanneer u interesse heeft voor het aanmelden van activiteiten, een 
abonnement, het activiteitenprogramma of een bezoek aan de 
kap-salon of sauna, kunt u contact met ons opnemen.
Wij staan u graag te woord!

Er is bij ons elke dag wel iets te doen! We hebben een gevarieerd aan-
bod aan activiteiten en voor ieder wat wils; van koersbal tot een gezel-
lige bingo of het luisteren naar klassieke muziek. Wij kunnen u zelfs 
ophalen en thuisbrengen indien u niet zelfstandig naar de locaties kunt 
komen.

Wat bieden we?

Activiteiten
Voor wie graag actief bezig is, zijn er activiteiten als bijvoorbeeld koersbal, 
handwerk of bewegen voor ouderen. Wie meer van wat rustiger vermaak 
houdt, kan kiezen uit activiteiten als luisteren naar klassieke muziek, kopje 
koffie drinken of de krant lezen in het restaurant. 
Zo´n twee keer per maand is er ‘s avonds of in het weekend een optreden 
of activiteit en een aantal keren per jaar organiseren we uitstapjes, thema- 
activiteiten en bijvoorbeeld een kerstmarkt.

Een aantal andere suggesties:

Koffie drinken
Als u niet geïnteresseerd bent in activiteiten maar wel graag in contact 
komt met andere mensen, bent u van harte welkom in een van onze 
restaurants voor een kop koffie, thee of een gezellig praatje.

Bibliotheek
In de bibliotheek van De Nieuwpoort beschikken we over een uitge-
breid assortiment aan boeken. Duizenden boeken in allerlei genres 
staan klaar om te worden uitgeleend. De bibliotheek is elke woensdag 
geopend van 10.00-12.00 uur. 
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