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Rubrieken
In deze editie van de
nieuwsbrief:
Het jaar is weer omgevlogen. We kunnen terugkijken op een
prachtig jaar waarin we ons 12,5 bestaan mochten vieren.
Ook kunnen we met trots vermelden dat we dit jaar met
Avifauna een hele leuke locatie er bij hebben gekregen waar
we voor de donderdag eigenlijk al helemaal vol zitten.
Voor iedereen van ons zijn het de laatste loodjes in de
decembermaand. Het is fijn als we alle locaties weer schoon
twee weken lang straks kunnen sluiten voor een
welverdiende kerstvakantie. Natuurlijk sluiten we niet af
zonder onze traditionele kerstmarkt op VTV Ridderspoor en
ons eindejaarsfeest in de kantine van VTV Ridderspoor.
Wij wensen jullie allemaal vast heel prettige kerstdagen en
een voorspoedige start van 2020 toe en daarnaast ook een
fijne vakantie!!

Belangrijke Data !!
Kerstmarkt
(Ridderspoor)
14 december 2019

t/m

Eindfeest cliënten
(kantine)
19 december 2019

Kerstvakantie
23 december t/m
5 januari

-

Kerstmarkt 2019
Eindejaarsfeest 2019
Noorderbrink
Workshopavond bij de
Bromfietsclub
Ontmoetingcentrum
Dementie Noorderbrink
Tuinlocaties winterklaar
Bowlen
Activiteitenkalender
Recept : Banoffi Pie

Kerstmarkt 2019
We zijn met allen weer heel hard aan het
werk om leuke kerstkadootjes te maken. Dat
doen we op onze locaties Marsdiep,
Nieuwkoop en op de tuinen van VTV
Ridderspoor. Er zijn ook dit jaar hele leuke
ideeën uitgewerkt en alles staat zaterdag 14
december a.s. natuurlijk uitgestald in onze
kraam op de traditionele kerstmarkt.
Marco komt weer zingen en ook Ansar is van
de partij met zijn accordeon. Ilona staat
samen met haar vader in de poffertjeskraam.
Natuurlijk hopen we dat velen van ons met
ouders en/of begeleiders even op de markt
komen kijken. We proberen met zijn allen
alvast een beetje de kerstsfeer te proeven.

Eindejaarsfeest 2019
19 december a.s. hebben wij ons jaarlijks
eindfeest in de kantine van VTV
Ridderspoor voor onze cliënten. Het
belooft weer een gezellige avond te
worden.
Marco zal een deel van de avond aan
elkaar zingen en…. er mag natuurlijk
gedanst worden.
We beginnen rond 17.00 en uiterlijk 22.00
sluiten we de avond af. We hebben er
allemaal zin in.
Tussen het feestgedruis door is er
natuurlijk voldoende te eten en te drinken.
Zo zal het Frietfeest er weer zijn, dus het
wordt ook weer lekker snacken!
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Noorderbrink
ActiVite is het vierde kwartaal van 2017 begonnen met de bouw van het nieuwe 'Rijnzate' in
Alphen aan den Rijn. Dit verpleeghuis komt op de plek waar het voormalige Rijnzate ook heeft
gestaan, aan de Magnoliastraat. Op deze mooie plaats nabij het centrum en het Bospark, ontwikkelt
ActiVite een locatie voor ouderen met een lichamelijke zorgvraag. Een locatie die voldoet aan de
steeds zwaardere en complexere zorg voor bewoners.
In de nieuwe locatie komen straks 85 zorgappartementen, waarvan 8 voor kortdurende opname.
Daarnaast komen er ruimtes met een meer algemene functie, zoals bijvoorbeeld kantoren en een
steunpunt voor de thuiszorg.

Volgend jaar gaan er veel bewoners van Noorderbrink verhuizen naar het nieuwe Rijnzate. Dat
zal een grote verandering zijn voor iedereen. De appartementen van Noorderbrink worden
straks veelal gebruikt voor kort verblijf en herstelkamers. Voor het team van Adfund begeleid
werken gaat er betreft onze werkzaamheden niet veel veranderen. Wel gaan we veel van onze
ouderen missen!
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Workshopavond bij de bromfietsclub
Marian en Ilona hebben samen een workshopavond georganiseerd.
Hieronder het verslag
Eindelijk was het vrijdag 15 november. Erg nerveus vertrokken Marian en Ilona met hun ouders naar
Renswoude in de auto met alle schildersspullen want nu ging het gebeuren. Ze moesten naar een
thema-avond van de bromfietsclub. Het voorwerk werd verricht door Willeke en de dames. Maar liefst
40 schilderijen werden voor bewerkt met een Hollands blond, twee dames op de bromfiets. Nu maar
hopen dat er veel mensen komen en dat ze allemaal willen meedoen!
Dat viel gelukkig mee, 28 man/vrouw gingen schilderen de oudste was 76 jaar maar deed vol overgave
mee. Nadat ze te horen hadden gekregen wat de bedoeling was, liepen Ilona en Marian langs met tips
en opmerkingen en een ieder maakte daar graag gebruik van. (Het leek wel of ze het meer hadden
gedaan!) Om 22.30 was de les afgelopen. De resultaten mochten er zijn, ondanks dat ze allemaal
dezelfde tekening hadden was er niet een schilderij gelijk. De deelnemers waren vol lof hoe alles was
geregeld en wilden alvast weer bespreken voor een volgende keer. Met een presentje als dank gingen
we om 23.00 uur weer in de auto op weg naar huis, moe maar voldaan! Marian, Ilona en Willeke goed
gedaan, bedankt voor de inzet, van een trotse vader en moeder.
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Ontmoetingscentrum Dementie
Noorderbrink
De deelnemers van het ontmoetingscentrum zijn vrijdag 6
december komen lunchen in de kantine van volkstuinvereniging
Ridderspoor. Dit was erg leuk. Adfund heeft voor een heerlijke
lunch gezorgd en na het eten heeft Ansar verzoeknummers
gespeeld op zijn accordeon. We hebben gezellig met elkaar zitten
zingen en tussendoor gekletst. Het was goed weer dus een aantal
deelnemers is een wandeling gaan maken over het
volkstuincomplex. Echt een geslaagde middag!

Tuinlocaties winterklaar
Naast alle voorbereidingen voor de kerstmarkt werden onze tuinlocaties de afgelopen
weken ook winterklaar gemaakt. Er is heel veel gespit, de grond is schoon. Op het
tuincomplex helpen wij medetuinders om hun tuinen winterklaar te maken. Ook
verrichten wij veel werk voor de vereniging met zijn allen. In januari wordt een deel van
de gespitte grond van mest voorzien. De fruitbomen worden dan gesnoeid en dat geldt ook
voor de wilgen. De bloementuin is al, waar nodig, gekortwiekt en er zijn hier en daar
tulpenbollen in de grond gezet. Laat het voorjaar straks maar komen!!
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Bowlen
Elke laatste woensdag van de maand gaat er een vaste groep mensen bowlen bij het
bowlingcentrum in Alphen aan den Rijn. Deze avonden zijn ooit opgezet door mevrouw
Dekker. Rianne Trom is begeleidster van het ambulante team van Stichting Philadelphia en
zij heeft de organisatie van deze avonden van mevrouw Dekker over genomen. Gezellig een
avondje bowlen onder het genot van een hapje en een drankje.
Per avond zijn de kosten € 10,- per persoon. Mochten er mensen zijn die dit leuk lijkt, dan
kunnen zij contact op nemen met Simone Freeke.
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Activiteitenkalender

22 december
2 januari
12 januari
15 februari
1 maart

Kinderboerderij Bospark. Kerstfeest.
Nieuwjaarsduik buitenbad van zwembad De Hoorn (13.00u –
15.00u)
Bordspeldag in Wijkcentrum Kerk en Zanen (13.00u – 22.00u)
De Bende (bandje) in Biercafe De Natte (v.a. 21.00u)
20 van Alphen
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Recept : Banoffi Pie

Ingrediënten 6 personen
Voor de bodem:
100 gr. gesmolten roomboter
250 gr. digestive biscuits tot kruimels geslagen
Vulling:
100 gr. roomboter
100 gr. bruine suiker
397 gr. gecondenceerde melk (bijvoorbeeld Friese vlag)
Topping:
4 niet al te grote bananen, half rijp
300 ml slagroom, ongezoet, half stijf geklopt.
Bereidingswijze
Bodem:
Meng de kruimels en gesmolten boter in een kom en vul de ingevette springvorm, de rand
van de springvorm minimaal tot de helft. Laat 10 minuten afkoelen.
Vulling:
Smelt de boter en suiker in een anti-aanbak pannetje onder continue roeren totdat alle
suiker is opgelost. Voeg de gecondenceerde melk toe (blijf roeren) en breng het snel aan de
kook voor 1 minuut, niet langer. Spreid het mengsel over de bodem uit, laat het een minuut
of 10 afkoelen buiten de koelkast, daarna minimaal 1 uur in de koelkast.
Finish:
Haal voorzichtig de taart uit de springvorm, snijdt drie bananen in dunne plakjes en bedek
de caramel. Voeg de half geklopte slagroom toe, maar laat een ruimte vrij tussen de rand en
de slagroom, zodat je de banaan er onder nog kan zien. Snijdt de laatste banaan ook dun en
leg die op de slagroom en EET SMAKELIJK.
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OPROEP VRIJWILLIGERS!
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

Tuingereedschap gezocht
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
als schoffels, bezems, spades, een
kantensteker enz.

Wij zijn nog steeds actief op Facebook waar jullie op
de hoogte worden gehouden van onze laatste
ontwikkelingen en projecten. Als je bevriend bent
met Adfund kan er een link worden aangeklikt die
jullie verder verwijst naar de pagina met onze
updates.

Adres
hoofdkantoor/Mozaïek
Marsdiep 231
2401 XG Alphen aan den
Rijn
KVKnummer: 28113928
Tarthorst 30
2402 LN Alphen aan den
Rijn
Contact gegevens:
Simone Freeke
06- 42 73 88 79

Locaties
Noorderbrink
Klompenmaker 156
2401 PR Alphen aan den Rijn

Tuincomplex ridderbuurt 1
Ridderbuurt 22a
2402 NJ Alphen aan den Rijn

Kinderboerderij Zegersloot
Burgemeester Bruins Slotsingel 11
2403 NC Alphen aan den Rijn

Sportpark de Groene Wijdte
Sportlaan 1
2641 AZ Pijnacker

Boomkwekerij van Leeuwen
Toegangseweg 6
2771 XM Boskoop

Camping Polderflora
Rietveldsepad 4b
2409 AA Alphen aan den Rijn

Archeon
Archeonlaan 1
2408 ZB Alphen aan den Rijn

Tuin Nieuwkoop
Zuideinde 103
2421 AC Nieuwkoop

Loods Aarlanderveen
Kerkvaartsweg 63
2445 AC Aarlanderveen

Bistrobar Bij Hen
Burgemeester Bruinsslotsingel 9
2403 NC Alphen aan den Rijn

Het eiland
Noordse dorpsweg
Noorden

Ovidefarm en Kat en Ko
Woudsedijk-Noord 1
2465 BT Rijnsaterwoude
Vogelpark Avifauna
Hoorn 65
2404 HG Alphen aan den Rijn

