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In	deze	tijd	komen	wij	bezweet	terug	van	het	werk	en	
klagen	veel	over	de	extreme	warmte.	Dat	kan	maar	een	
ding	betekenen.	De	vakantie	komt	er	aan!		
Middels	deze	nieuwsbrief	willen	wij	jullie	informeren	
wanneer	wij	vakantie	hebben	en	weer	starten.		
	
Dit	jaar	blijven	opnieuw	de	locaties	Marsdiep	en	de	
camping	Polderflora	open	in	onze	zomervakantie.	Mochten	
er	vragen	zijn	over	mogelijkheden	om	door	te	werken	in	
onze	vakantie	verzoeken	wij	om	contact	op	te	nemen	met	
onze	collega’s.		

Zomervakantie                  Herfstvakantie 
 
29 juli t/m 18 augustus     21 t/m 27 oktober  
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Avifauna	

Dit jaar bestaat Adfund begeleid werken 12,5 
jaar. Dit wilden wij niet aan ons voorbij 
laten gaan en daarom hebben wij 21 juni met 
al onze werknemers en cliënten het 12,5 jarig 
bestaan gevierd op het moestuincomplex van 
Ridderspoor.  
 
Bij aankomst hebben we eerst lekker 
gebarbecued. Daarna hebben we een 
spelletje bingo gespeeld waarbij leuke prijzen 
waren te winnen. Na de laatste bingo kwam 
de ijskar aanrijden. Deze had zelfgemaakt 
schepijs bij zich waar we lekker van hebben 
gegeten. Toen het ijs op was hebben we nog 
een spelletje bingo gespeeld.  
 
Wij hebben het met zijn allen erg naar ons 
zin gehad en vonden de grote opkomst erg 
gezellig. Nu op naar de volgende 12,5 jaar!  

Avifauna	heeft	Adfund	begeleid	werken	
vorig	jaar	benaderd	of	wij	konden	helpen	
met	werkzaamheden	op	het	park.	Wij	
vonden	dit	een	goed	idee	en	zijn	dit	jaar	
halverwege	mei	begonnen	met	werken	bij	
Avifauna.	We	prikken	papier,	snijden	fruit	
voor	vogels	en	apen,	helpen	Avifauna	met	
groenwerkzaamheden	en	hebben	de	
primeur	om	het	pinguïnverblijf	tussen	de	
pinguïns	schoon	te	schrobben.		
	
Vanaf	heden	zijn	wij	iedere	donderdag	met	
een	groep	te	vinden	op	het	park	van	
Avifauna.	Ger	leidt	dit	project.		

 

 

Feestje	12,5	jaar	Adfund	



 

 
3 

		
	
	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

		
 

	
Adfund	van	toen	tot	nu	

Alle	locaties	in	12,5	jaar	
In de tussentijd hebben wij op verschillende locaties en met een aantal bedrijven samengewerkt. Wij 
krijgen vaak vragen van cliënten die al langer bij Adfund werken of wij nog kunnen herinneren waar 
wij in de afgelopen 12,5 jaar gewerkt hebben. Na een tijdje brainstormen zijn wij met collega’s tot 
twee lijsten gekomen. 1 lijst is een lijst met locaties waar wij vandaag de dag nog werken en de andere 
lijst is een lijst met locaties waar wij gewerkt hebben.  

 
 

Locaties waar wij nu werken: 
1. Pijnacker 
2. Camping + moestuin 
3. Marsdiep 
4. Tuincomplex Ridderspoor 
5. De loods 
6. Boomkwekerij van Leeuwen 
7. Noorderbrink 
8. Archeon 
9. Ovidefarm 
10. Nieuwkoop 
11. Kringloop  
12. Spel en Recreatie  
13. Eilandje Noorden 
14. Kantine Ridderspoor 
15. Bij Hen 
16. Kinderboerderij Zegersloot 
17. Avifauna 
18. Project TROTS 

 

Locaties waar wij in het verleden gewerkt hebben: 
1. Dierenambulance Den Haag 
2. Manege de Vosseburch 
3. Workshopruimte  
4. Wiebelbiebel 
5. Peuterspeelzaal 
6. Winkel in de Dreespassage 
7. Stichting noodopvang Haaglanden 
8. TVR-express koerierswerk 
9. Drukkerij 
10. Buro ten Berge 
11. Alfreds diner 
12. De bakkerij 
13. Landgoed Beeckestijn 
14. Garage Middelwout 

 
Andere evenementen waar Adfund nog heeft gewerkt: 
Alphen Culinair 
Zomerspektakel 
Expositie van kunst 
Verschillende markten 
 

12,5 jaar geleden is Erik Reints met het idee gekomen om 
kleinschalige dagbesteding aan te bieden in Pijnacker op de 
sportvelden. Erik had ervaring in het opzetten van 
kleinschalige dagbesteding. Zijn ideeën heeft hij met Henk 
en Simone Freeke besproken. Henk en Simone waren heel 
enthousiast en zagen vele mogelijkheden om dagbesteding 
op een andere manier en veel persoonlijker en meer op 
maat aan te bieden. Met elkaar durfden we het aan om de 
plannen uit te werken. In 2007 is Adfund begeleid werken 
gestart met 2 cliënten. Na ongeveer een jaar kon Simone 
met een locatie uitbreiden bij de dierenambulance in Den 
Haag. Een aantal maanden later zijn we uit gaan breiden 
bij camping Polderflora en zo kwamen er steeds meer 
locaties bij. Vol trots kunnen we terugblikken op de 
ontwikkelingen van de afgelopen 12,5 jaar waar een ieder 
van jullie deel van uitmaakt.  
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Zoals jullie ongetwijfeld allemaal al weten werken 
wij bij boomkwekerij van Leeuwen in Boskoop al 
een aantal jaren. De kwekerij is een geliefde plek 
om te werken. Onze cliënten vinden het er 
gezellig, ze vinden het werk leuk en kijken er 
iedere donderdag weer naar uit om op de kwekerij 
te mogen werken.  
 
Begin dit jaar hebben wij de boomkwekerij  
benaderd en gevraagd of men het leuk zou vinden 
als we nog een dag met een groep op de kwekerij 
zouden  komen werken. Hier heeft de kwekerij 
niet lang over na hoeven denken en we zijn sinds 
april nu ook op dinsdagen aan het werk bij 
boomkwekerij van Leeuwen.  
 
Wij zijn blij dat we een dag konden uitbreiden 
omdat er veel vraag naar was van cliënten. Zo 
komen we met elkaar opnieuw weer tot leuke 
vernieuwingen van Adfund. Henk leidt dit project.  
 
 

 

Doorstroming	TROTS	
Precies een jaar geleden hebben wij in de nieuwsbrief 
een stuk geschreven over project TROTS. Adfund 
begeleid werken is dit project gestart in samenwerking 
met gemeente Pijnacker. Adfund helpt statushouders bij 
het integreren in de Nederlandse samenleving. Er wordt 
gewerkt in de gemeente en geholpen met het beheersen 
van de Nederlandse taal. Erik leidt dit project. 
 
Nu wij een jaar verder zijn kunnen wij vermelden dat er 
verschillende cliënten van Erik de inburgeringscursus 
hebben gehaald, een baan hebben gekregen en dat er 
ruimte is voor een nieuwe groep statushouders. Wij zijn 
blij dat onze cliënten de kans hebben gekregen om voor 
een werkgever te mogen werken en kijken uit naar de 
volgende statushouders die bij ons mogen beginnen. 
Wij zijn trots op project TROTS! 
 

Uitbreiding	kwekerij	
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Locaties	zomerklaar	
In	deze	tijd	groeit	het	onkruid	ontzettend	hard,	heggen	moeten	worden	bij	gehouden	en	het	
gras	moet	bijna	twee	keer	per	week	gemaaid	worden.	Zoals	ieder	jaar	hebben	we	weer	hard	
gewerkt	om	de	locaties	netjes	achter	te	laten.	Bij	deze	een	klein	overzicht	van	foto’s	van	
onze	werkzaamheden.		

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.	

	Nieuwe	website	
De website van Adfund hadden we al een 
lange tijd niet meer geüpdatet. Voor dit jaar 
was onze doelstelling om hoe dan ook de 
website weer een nieuw leven in te blazen. 
Wij durven te zeggen dat dit met succes is 
gelukt. Hebben jullie de nieuwe website nog 
niet bekeken? Zoek ons dan snel op.  
 
https://www.adfundbegeleidwerken.nl/ 
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Nieuw	cliëntensysteem		

Daglaura		

Jullie zullen ongetwijfeld verschillende 
verhalen en geruchten hebben gehoord 
over de nieuwe privacywet in 
Nederland. Op onze website vinden 
jullie informatie over hoe wij om 
moeten gaan met gegevens van onze 
cliënten en belanghebbenden en 
waarvoor wij deze gegevens gebruiken. 
 
Door de nieuwe wetgeving heeft 
Adfund begeleid werken nu ook een 
nieuw AVG-proof cliëntenvolgsysteem 
waarin wij dossiers en rapportages 
beheren.  
 

Sylvia heeft alle 4 de dagen meegefietst met de Laura. 
Zij heeft een verslagje geschreven voor in de 
nieuwsbrief.  
 
2, 3, 4 en 5 juli hebben een aantal mensen van Adfund onder 
leiding van Willeke de Laura gefietst. Iedere ochtend begonnen 
wij rond 09:00 bij Avifauna en eindigden ook weer op deze 
locatie. Iedere dag was een tocht van 40 kilometer.  
 
De eerste dag was een tocht richting Leiden. Na 22 kilometer 
was de tussenstop en controle bij Brasserie Cronensteyn in 
Leiden.  
 
De tweede dag fietsten we de route Amsterdam richting 
Nieuwkoop. De controlepost was dit keer bij Café de Klinker in 
Noorden na 24 kilometer. Hier hebben we koffie gedronken en 
daarna hebben we nog een tussenstop gemaakt op de Loods.  
 
De derde dag was de route richting Utrecht en kwamen we in 
Zwammerdam en Nieuwkoop. De tussenstop en controle was 
bij eetcafé De Halve Maan in Bodegraven na 17 kilometer. Dit 
was de kortste route van 37 kilometer.  
 
De vierde en laatste dag was route Rotterdam. De tussenstop 
was bij Dorpshuis De Tas in Benthuizen na 27 kilometer. 
 
We hebben alle 4 de dagen heerlijk weer gehad, lekker genoten 
van de koffie op controleposten en genoten van de gezelligheid.  
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Activiteitenkalender		

 

 
 
 
3 augustus                  Trekkertrek Koudekerk. Hoogewaard 209 
3 augustus             Unity NL on tour. Rijneke Boulevard 
10 augustus                Wet&Wild beachfestival 
23 t/m 31 augustus   Woerdense vakantieweek 
24 augustus                Viking festival Archeon 
31 augustus                DAT Straatmuzikantenfestival  
14 september              Oldtimer dag 
18 september              Jaarmarkt 
20 t/m 22 september Toost foodtruckfestival 
27 september              Ladiesnight Alphen aan den Rijn  
  



 

 

	

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

Adressen 

Tuingereedschap gezocht 

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.  
 



 

 

Marsdiep	231	
2401	XG	Alphen	aan	den	
Rijn	

Noorderbrink	
Klompenmaker	156	
2401	PR	Alphen	aan	den	Rijn	
				 	 	 	 	 	
Kinderboerderij	Zegersloot	
Burgemeester	Bruins	Slotsingel	11	
2403	NC	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	
	 	 	 	 	 	
Bistrobar	Bij	Hen	
Burgemeester	Bruinsslotsingel	9	
2403	NC	Alphen	aan	den	Rijn	
	
Ovidefarm	en	Kat	en	Ko	
Woudsedijk-Noord	1	
2465	BT	Rijnsaterwoude	 	
	 	 	 	 	 	
Vogelpark	Avifauna	
Hoorn	65	
2404	HG	Alphen	aan	den	Rijn	

KVKnummer: 28113928	
Tarthorst	30	
2402	LN	Alphen	aan	den	
Rijn 

Contact gegevens: 
 
Simone Freeke 
06- 42 73 88 79 


