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Nieuwsbrief juli 2014 
 
Beste mensen,  

Wat zijn er weer leuke excursies 

geweest maar er komen er nog veel 

meer. Heb je een leuk idee voor 

excursie, laat het ons weten. Een van de 

excursies voor juli is een dagje 

uitwaaien op Kijkduin en niet te 

vergeten pootje baden in zee. Wij 

hopen op geweldig weer. 

Groeten vanuit het Team 

 

Excursies 
10 juli: Uitwaaien en 

wandelen in Kijkduin. 

Zon, zee en zaligheid.  

Kijkduin met zijn 

gezellige winkeltjes, 

restaurants en niet te vergeten de zee. 

Ook dit jaar gebruiken we de Wombat 

rolstoel om dicht bij de zee te komen. 

 

11 augustus: Bezoek cultuur 

historische tuin.  
Deze tuin is 

aangelegd op het 

terrein van een 

oude tram remise. 

Wij bezoeken de 

tuin en tijdens dit 

bezoek kun je ook 

meedoen aan een 

workshop van keuze. 

 

 

 

Praatatelier inloopavond 17 juli 
Reigerlaan 66, Capelle aan den IJssel 

3e donderdag= 15 mei 2014 
19.30 tot 21.30 uur  

Ingeleid door Clarinda  onderwerp:  

Ipad (herhaling) o.a. foto’s, app’s, 

nieuws etc.   

Daarna splitst de groep zich in 
- de partnergroep 

- de praat- &  denk- spelgroep. 

De koffie staat klaar  dus …. 

 

 

In augustus is er geen inloop. 

 

Verslagje van een deelnemer: 
 

Keukenhof 

 

We zijn 25 april met het Afasie naar de 

Keukenhof geweest. De chauffeur 

vertelde over de plaatsten waar we 

langsreden. Aangekomen bij de 

Keukenhof kon je eigen plan trekken of 

met de groep meelopen. Keukenhof heeft 

een rijke geschiedenis. Eeuwenlang maakt 

het gebied deel uit het landgoed van Slot 

Teylingen. In de ongerepte bossen en 

duinen werd in de 15e eeuw gejaagd en 

kruiden verzameld voor de keuken van 

het kasteel van Jacoba van Beieren 



 
vandaar de naam Keukenhof. Het perk in 

Engelse landschapstijl vormt nog altijd 

de basis van het Keukenhof. Iedere 

lente trekt de Keukenhof 

honderdduizend bezoekers uit de hele 

wereld. Keukenhof is een platform voor 

de Nederlandse sierteeltsector. Er 

wordt gewerkt met verschillende 

thema’s zodat het altijd weer een nieuw 

schouwspel is. Bloembedden staan 

propvol met vrolijke tulpen, narcissen 

en hyacinten. Ieder jaar wordt de 

Keukenhof opnieuw opgeleverd. Na het 

ontwerp van de architect van de 

Keukenhof wordt het tot uitvoering 

gebracht door plm. 50 tuinmanen. Je 

kunt wel begrijpen dat het een flink 

karwei is want zelfs het gras wordt 

ieder jaar aangelegd. Daarom wordt het 

terrein 10 maanden gesloten voor het 

publiek. Ik vond het een zeer geslaagde 

dag en het was mooi weer ik heb 

genoten. 

 

Ineke Strik 

 

 

Bijzondere activiteiten: 

 

 
 

25 oktober: Familiedag in de 

Reigerlaan 66, van 10.00 – 

14.00 uur. 
 

Ontvangen Persbericht fotowedstrijd. 

 

Vind jij het belangrijk dat cliënten en 

zorgmedewerkers lekker in hun vel 

zitten? 

En hou je van foto's maken? Doe dan mee 

aan de Vilans fotowedstrijd “Mentaal 

welbevinden 2014”! Door jouw foto in te 

sturen laat je zien wat mentaal 

welbevinden voor jou betekent en help je 

om het thema meer aandacht te geven in 

de zorg. Stuur je foto in via:  

www.zorgvoorbeter.nl/fotowedstrijd 

In september wordt de winnaar bekend 

gemaakt. De winnaar krijgt een Pluim 

belevingsbon van 100 euro. 

Creatieve cursussen: 
 

Schilderlessen worden gegeven 

van 13.00 u tot 15.15 u. 

6 lessen voor € 24,00 . 

niet leden betalen € 48,00  

 

Schilderen o.l.v. Rob van Geijn 

Op vrijdag: vanaf 3 mei tot en met  

27 juni in de Reigerlaan 66 

Schilderen o.l.v. Frans Tollenaar 

Doorlopend op maandag: Reigerlaan 66. 

 

Schilderen o.l.v. Frans Tollenaar 

Doorlopend op vrijdag:  Beemsterhoek 

338 

Schilderen o.l.v. Elly Kern op maandag: 

vanaf 14 juli tot en met 18 augustus 2014 

in de Beemsterhoek 338 

 

Wist je datjes 

Mee op Weg is een project om samen met 

een maatje te oefenen weer te reizen 

met het openbaar vervoer of fiets. Zou 

je meer informatie willen dan kun je 

bellen: 010-2821111 of mailen: 

tertia.hulst@meerotterdam.nl. 

Aanmeldformulier via: 

www.blijfmeedoen.nl/projecten/mee-op-

weg 


