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Hallo	beste	lezers,	

	Zomervakantie	
	

De	afgelopen	tijd	zijn	er	bij	Adfund	weer	dingen	verandert	
waar	wij	jullie	graag	over	op	de	hoogte	houden.	We	nemen	
jullie	met	deze	nieuwsbrief	mee	naar	maar	liefst	4	nieuwe	
werklocaties	maar	ook	naar	onderwerpen	en	projecten	die	
jullie	wellicht	al	kennen.	Bij	deze	willen	wij	ook	nog	een	keer	
duidelijk	aangeven	dat	Adfund	gesloten	is	van	23	juli	tot	10	
augustus.	Maandag	de	13e		starten	wij	weer.	De	moestuin	op	
camping	Polderflora	en	Marsdiep	zijn	de	locaties	die	wel	open	
blijven	tijdens	de	vakantie.	Er	zijn	namelijk	ook	mensen	die	
niet	alle	vakantiedagen	willen	opmaken	en	later	in	het	jaar	
graag	nog	vakantie	opnemen.	Als	je	op	de	moestuin	of	
Marsdiep	werkt	raden	we	aan	even	contact	met	ons	op	te	
nemen	als	er	onduidelijkheden	zijn.	Wij	wensen	iedereen	die	
nu	op	vakantie	gaat	een	heerlijke	tijd	en	heel	veel	plezier!	

	

Maandag	23	juli	tot		
vrijdag	10	augustus	op	
vakantie.	Op	Maandag	
13	aug	zijn	we	weer	
geopend.	
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Sportproject	
Twee	maanden	geleden	zijn	wij	bij	Adfund	
begonnen	met	een	sportproject.	We	merkten	
binnen	Adfund	dat	er	veel	vraag	is	naar	sporten	
maar	dat	er	weinig	mogelijkheden	zijn	om	dit	
begeleid	te	kunnen	doen.	De	dag	is	in	3	delen	
verdeeld.	Na	een	kop	koffie	of	thee	gaan	we	eerst	
een	stuk	lopen.	Na	het	lopen	wordt	er	gebruik	
gemaakt	van	een	sporthal.	Hier	wisselen	de	
activiteiten.	We	hebben	nu	badminton,	volleybal	en	
handbal	gespeeld.	Er	zijn	nog	vele	sporten	en	om	
de	3	weken	wisselen	we	weer	van	sport.	
Activiteiten	die	echt	leuk	worden	gevonden	laten	
we	uiteraard	terugkomen.	In	de	middag	maken	we	
gebruik	van	het	zwembad.	Deze	dag	wordt	heel	fijn	
gevonden.	We	spannen	ons	in	maar	hebben	toch	
een	vrij	rustige	dag	en	merken	allemaal	dat	we	ons	
fitter	gaan	voelen.	Het	sportproject	is	iedere	
vrijdag	in	Pijnacker.	We	rijden	daar	‘s	ochtends	
met	een	groep	heen.	Het	project	wordt	begeleid	
door	Joost.	

TROTS	Pijnacker	
Lang geleden hebben wij jullie laten weten dat we in 
Pijnacker zijn begonnen met project TROTS. Dit project 
hebben we nog steeds. Jaarlijks vluchten er nog veel mensen 
uit hun geboorteland omdat ze door omstandigheden daar 
niet meer veilig kunnen wonen. Als vluchtelingen in 
Nederland komen wordt er verwacht dat ze hier een nieuw 
leven kunnen opbouwen. Als vluchtelingen in Nederland 
mogen blijven worden ze statushouders genoemd. 
Statushouders hebben hulp nodig bij het leren van de taal, het 
werken en de normen en waarden van de Nederlandse 
cultuur. Het project TROTS helpt statushouders hierbij. In 
samenwerking met de gemeente Pijnacker-Nootdorp werken 
wij met statushouders en doen werk voor de gemeente. 
Tijdens het werk leren de jongens de taal en leren ook wat een 
normale werkdag is en hoe je jezelf op het werk hoort te 
gedragen. Dit project doen we nu al 4 jaar en in deze tijd 
hebben we al veel mensen kunnen helpen aan banen. Ook 
spreken veel statushouders al onze taal. We zijn nog steeds 
blij dit project te mogen begeleiden en wat te kunnen 
betekenen voor mensen die het niet makkelijk hebben gehad. 
Wat we daarnaast heel gaaf vinden is dat de statushouders 
vaak op de sportvelden in Pijnacker komen en dat het contact 
met de jongens die er lopen goed is. De samenwerking is heel 
uniek. Erik begeleidt dit project. 
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Ongeveer	2	maanden	geleden	zijn	we	begonnen	
bij	Bij	Hen.	Dit	is	het	nieuwe	kippenrestaurant	bij	
de	Zegersloot.	Eerder	zat	hier	Amigo.	We	zijn	
begonnen	bij	Bij	Hen	met	het	onderhoud	rondom	
de	midgetgolfbanen.	Dit	terrein	helpen	we	nu	te	
onderhouden.	Al	snel	wilden	we	onze	
werkzaamheden	uitbreiden	en	zijn	ook	begonnen	
met	het	bijhouden	van	het	terrein	van	de	vlinder	
en	de	pannenkoekenboerderij.	Daarna	volgden	
gebieden	in	de	buurt	die	van	de	gemeente	zijn.	Zo	
hebben	we	in	een	hele	korte	tijd	een	groot	gebied	
waar	we	kunnen	werken.	De	samenwerking	
verloopt	heel	fijn	en	we	zijn	blij	dat	we	in	dit	
mooie	gebied	mogen	uitbreiden.	We	houden	jullie	
op	de	hoogte.	Marco	begeleidt	dit	project.	

Uitbreiding	Bij	Hen	

Mag	ik	jullie	voorstellen	aan	Marco	Laros	
Sinds	februari	is	Marco	Laros	bij	ons	in	dienst.	
Marco	kennen	wij	door	de	samenwerking	die	
we	hebben	gehad	met	Wiebel	Biebel.	Een	aantal	
jaar	terug	hebben	we	met	Adfund	geholpen	bij	
Wiebel	Biebel	en	veel	meubels	mogen	maken	
voor	binnen	en	buiten.	Marco	had	naast	onze	
samenwerking	nog	andere	mensen	met	een	
beperking	in	dienst	en	heeft	zo	veel	ervaring	op	
gedaan	in	het	begeleiden.	In	eerste	instantie	is	
Marco	bij	ons	aangenomen	voor	project	TROTS.	
Doordat	de	klik	zo	goed	was	met	de	jongens	in	
Pijnacker	hebben	we	ervoor	gekozen	om	Marco	
nu	ook	op	andere	projecten	in	te	zetten.	Wij	zijn	
erg	blij	met	onze	nieuwe	enthousiaste	en	altijd	
vrolijke	begeleider!	Marco	Laros	zou	je	ook	nog	
kunnen	kennen	van	onze	eindejaarsfeesten.	
Hier	heeft	hij	altijd	voor	ons	gezongen.	
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Uitbreiding	Kinderboerderij	Zegersloot	

Horeca-uitbreiding	Kantine	Ridderspoor	

Na	de	vakantie	gaan	we	ook	beginnen	
op	de	kinderboerderij	bij	de	Zegersloot.	
Bij	Adfund	zijn	we	erg	enthousiast	dit	
met	jullie	te	kunnen	delen.	Al	langer	
leek	het	ons	heel	gaaf	om	de	
vrijwilligers	van	de	kinderboerderij	te	
helpen.	We	hebben	een	leuk	gesprek	
gehad	bij	de	kinderboerderij.	Wat	ons	
extra	enthousiast	maakt	is	dat	de	vraag	
door	onze	eigen	cliënten	gesteld	is	en	
wij	het	nu	kunnen	aanbieden.	Onze	
taken	zullen	het	verzorgen	van	dieren	
en	het	schoonmaken	van	de	hokken	
zijn.	Wij	zijn	erg	benieuwd	en	kijken	uit	
naar	de	samenwerking.	We	hopen	van	
grote	waarde	te	kunnen	zijn.	Marco	
gaat	dit	project	begeleiden.	

Na	de	vakantie	gaan	we	in	samenwerking	met	
vrijwilligers	van	volkstuin	vereniging	
Ridderspoor	iedere	vrijdag	de	kantine	
openen.	Voor	alsnog	was	de	kantine	alleen	
nog	open	in	het	weekend	voor	alle	leden	van	
de	moestuin.	Voor	Adfund	en	voor	de	
moestuinders	dus	erg	spannend	maar	
iedereen	heeft	er	veel	zin	in.	De	mannen	van	
de	loods	zijn	al	begonnen	met	het	maken	van	
een	buitenterras.	Ze	maken	tafels	en	banken	
voor	het	terras.	Twee	tafels	zijn	al	geleverd	en	
na	de	vakantie	is	alles	af	en	is	iedereen	van	
harte	welkom	om	een	bezoek	te	brengen	aan	
de	kantine	van	Ridderspoor.	Henk	zal	dit	
project	gaan	begeleiden.	In	samenwerking	
met	Noorderbrink	zullen	wij	op	24	&	31	
Augustus	en	op	7	september	voor	bewoners	
een	high	tea	verzorgen.	Het	animo	is	groot	dus	
daarom	hebben	we	3	vrijdagen	een	high	tea.	
Ook	is	het	voor	bewoners	van	Noorderbrink	
mogelijk	om	een	tocht	te	maken	op	een	duo	
fiets,	tijdens	de	tocht	kan	er	op	Ridderspoor	
een	drankje	gedronken	worden.	Wij	zijn	erg	
blij	wat	te	kunnen	doen	voor	de	bewoners	van	
Noorderbrink	en	hopen	ze	een	hele	fijne	dag	
te	kunnen	verzorgen.	We	gaan	jullie	op	de	
hoogte	houden	en	hopen	jullie	allemaal	snel	te	
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Kegelen	bij	Noorderbrink	
Al	een	tijdje	helpen	wij	op	de	
dinsdagmiddag	bij	het	kegelen	met	de	
bewoners	van	Noorderbrink.	De	
bewoners	zitten	op	een	rij	en	moeten	
zoveel	mogelijk	kegels	proberen	om	te	
gooien.	Aan	ons	is	het	de	taak	om	de	
score	bij	te	houden	en	de	kegels	weer	
recht	op	te	zetten.	Het	is	leuk	om	te	
zien	hoe	fanatiek	de	bewoners	zijn.	
Iedereen	wil	erg	graag	winnen.	Soms	
kunnen	de	bewoners	ook	een	reep	
chocolade	of	badschuim	winnen.	Het	is	
leuk	om	op	de	dinsdagen	te	mogen	
helpen	bij	het	kegelen.	Met	het	warme	
weer	hebben	we	besloten	om	het	spel	
aan	te	passen	en	punten	te	gooien	met	
waterballonnen.	De	sfeer	is	er	altijd	
goed	en	het	is	gezellig	met	de	ouderen.	
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Reisorganisatie	Flowreizen	
Hallo	allen,	
Mijn	naam	is	Wiesje.	Ik	ben	de	editor	van	de	nieuwsbrief	van	Adfund	begeleid	werken.	
Ik	wil	jullie	graag	voorstellen	aan	de	Reisorganisatie	Flowreizen.	
Ik	ben	dit	jaar	voor	het	eerst	met	deze	organisatie	op	vakantie	naar	Schotland	geweest.	
Ik	heb	er	veel	plezier	van	gehad	en	ben	alweer	aan	het	sparen	voor	volgend	jaar.	We	zijn	op	8	juni	met	
de	boot	van	IJmuiden	naar	New	Castle	in	Engeland	vertrokken,	het	is	een	nachtje	reizen.	Zaterdag	
namiddag	zijn	we	op	bestemming	gekomen	in	Lochearnhead.	We	zijn	s	‘avonds	naar	een	pub	geweest	in	
Killin	(geloof	ik),	de	activiteiten	die	we	de	6	dagen	hebben	gedaan	is	naar	de	highlandgames	in	Glamis,	
we	zijn	in	Callender	geweest	en	in	Stirling,	we	hebben	ook	de	highland	tours	gedaan	en	een	andere	tour	
naar	een	waterval	en	we	zijn	bij	de	wisky	distillery	the	famous	grouse	geweest	ook	zijn	we	bij	de	Harry	
potter	brug	geweest.	Er	zijn	nog	veel	meer	reizen	die	ze	organiseren	en	ja	het	kan	prijzig	zijn.	Als	jullie	
meer	info	willen	kunnen	jullie	hun	site	bekijken.	www.flowreizen.nl	en	ze	hebben	ook	een	facebook	
pagina	voor	meer	foto’s.	https://www.facebook.com/flowreizen/	
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Leuke	Activiteiten	in	Alphen	en	rondom	

Op	zaterdag	4	augustus	is	er	Trekker	trek	in	Koudekerk.	
Op	zaterdag	11	augustus	is	er	bij	Wet	’n	Wild	is	er	een	Beachfestival	voor	de	liefhebbers	van	House	en	
Urban,	entree	is	€	22,50.	Het	is	de	T-steiger	dit	jaar.	
Op	zaterdag	25	Augustus	is	het	DAT	straatmuzikantenfestival	in	het	centrum	van	Alphen.	
Op	zaterdag	25	en	zondag	26	Augustus	is	er	een	Wine	en	Foodfestival	bij	Bij	Hen	(voorheen	Amigo)	
entree	is	€5,-	en	krijg	je	een	eigen	wijnglas	en	daarnaast	moet	je	ook	betalen	voor	drankjes	en	hapjes.	
Op	zaterdag	15	september	is	er	Oldtimerdag	in	de	hoofdstraat.	
Op	dinsdag	18	september	is	er	de	Gondelvaart.	Tussen	19.00u	en	19.45	verzamelen	de	vaartuigen	ter	
hoogte	van	Rijnhavenbrug/Gnephoek.	Na	afloop	is	er	nog	een	muzikaal	optreden	aan	de	
Oudshoornseweg.	
Op	woensdag	19	september	is	er	een	jaarmarkt	in	het	centrum	van	Alphen.	



 

 

	

OPROEP VRIJWILLIGERS! 

Wij	zoeken	vrijwilligers/sters	die	het	leuk	vinden	om	een	
creatieve	workshop	te	geven;	het	leuk	vinden	om	in	de	tuin	te	
werken	of	kan	helpen	meubels	te	maken.	
Vrijwilligers	zijn	enorm	belangrijk	en	kunnen	een	mooie	
aanvulling	geven	op	veel	van	onze	plekken	en	voor	veel	
mensen.	
Wanneer	u	wat	tijd	over	heeft	en	het	leuk	vindt	om	ons	een	
handje	te	helpen,	neemt	u	dan	contact	op	met	Simone	Freeke.	
Zij	is	te	bereiken	op	0642738879	
 
 

Wij	zijn	op	zoek	naar	tuin	
gereedschap.	Wanneer	u	
gereedschappen	niet	meer	gebruikt	en	
weg	wilt	doen,	dan	zijn	wij	daar	erg	
blij	mee.	
Voor	onze	diverse	buitenlocaties	
hebben	wij	veel	gereedschappen	nodig	
zoals	schoffels,	bezems,	spades,	een	
kantensteker	enz.	

Tuingereedschap	gezocht	
	

Trainingen	en	Cursussen	bij	MEE	
Voor	degenen	die	geïnteresseerd	zijn	in	
cursussen/trainingen.	Is	het	misschien	leuk	om	
eens	bij	Stichting	MEE	te	kijken.	Via	deze	link	is	
er	veel	meer	info	te	vinden.	
http://www.meezhn.nl/wat-doet-mee/alphen-
aan-den-rijn/cursussen-trainingen-en-
ontmoetingsgroepen	
Voor	mensen	met	een	verstandelijke		beperking	
of	autisme	is	het	deelnemen	aan	onze	trainingen/	
cursussen	en	ontmoetingsgroepen	gratis.	



 

 

Marsdiep	231	
2401	XG	Alphen	aan	den	
Rijn	

Noorderbrink	
Klompenmaker	156	
2401	PR	Alphen	aan	den	Rijn	
				 	 	 	 	 	
Boomkwekerij	van	Leeuwen	
Toegangseweg	6	
2771	XM	Boskoop	
	 	 	 	 	 	
Archeon	
Archeonlaan	1	
2408	ZB	Alphen	aan	den	Rijn	
	 	 	 	 	 	
Loods	Aarlanderveen	
Kerkvaartsweg	63	
2445	AC	Aarlanderveen	
	
Het	eiland	
Noordse	dorpsweg	
Noorden	

 

Adres	
hoofdkantoor/Mozaïek	

Locaties 

Tuincomplex	ridderbuurt	1	
Ridderbuurt	22a	
2402	NJ	Alphen	aan	den	Rijn	
	 	 	 	 	 	
Sportpark	de	Groene	Wijdte	
Sportlaan	1	
2641	AZ	Pijnacker	
	 	 	 	 	 	
Camping	Polderflora	
Rietveldsepad	4b	
2409	AA	Alphen	aan	den	Rijn	
	 	 	 	 	 	
Tuin	Nieuwkoop		
Zuideinde	103	
2421	AC	Nieuwkoop	
	 	 	 	 	 	
Bij	Hen	
Burgemeester	bruins	slotsingel	9	
2403	NC	Alphen	aan	den	Rijn	
	
Ovidefarm	en	Kat	en	Ko	
Woudsedijk-Noord	1	
2465	BT	Rijnsaterwoude	
	
	

KVKnummer: 28113928	
Tarthorst	30	
2402	LN	Alphen	aan	den	
Rijn 

Contact gegevens: 
 
Simone Freeke 
06- 42 73 88 79 

Deze nieuwsbrief wordt gemaakt door Wiesje 

Adressen 


