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Er waren vanuit De Roo ook twee 
groepen per eigen bus aangevoerd. 
Zij nuttigden eerst een lunch in 
het restaurant voordat zij zich naar 
de zaal verplaatsten waar de actie 
plaatsvond. De grammofoonplaten 
met allerlei soorten muziek uit 
de 40-er tot 60-er jaren regen 
zich aaneen. Diverse dames en 
heren van het Danspaleis, de 
aanwezige Dagbestedingcoaches en 
vrijwilligers nodigden de bewoners 
uit tot een dansje. Dat kon zijn 
schuifelen over de vloer, of zwieren 

met een rolstoel. Een Engelse of 
Weense wals, tango of foxtrot (en 
zelfs een passo doble!)  brachten 
veel ‘beentjes van de vloer’ en 
stralende gezichten. Ook de 
polonaise werd niet vergeten.

Het was frappant te zien hoeveel 
van de bewoners de teksten van 
de liedjes en songs nog kenden. 
Het was een zeer geslaagde middag, 
absoluut voor herhaling vatbaar! 

Fotoreportage op pagina 10

Voorwoord

Voor u ligt de derde Nieuwshof 
van dit jaar. Een zomerse editie, 
waarin we onder andere een 
eerste terugkoppeling geven van 
een geluksmoment voor een cliënt 
die tot stand is gekomen via de 
wensboom op Rijckehove. Blijf 
dan ook zeker uw wensen kenbaar 
maken door de wensbomen op 
onze afdelingen te gebruiken!

Er is weer genoeg leuks gebeurd 
op Rijckehove en De Roo. Neem 
bijvoorbeeld het Danspaleis, dat 
was werkelijk één groot feest! 
Er is entertainment geboden, er 
heeft een Porsche evenement 
plaatsgevonden én musicalgroep 
Zorgeloos heeft traditiegetrouw 
weer een grandioze voorstelling 
gegeven op onze locaties.

Leuk ook dat mijn collega’s Mandy 
Cleophas en Jeroen de Vos zich 
aan u voorstellen. Zo weet ook 
u wie er achter die gezichten 
schuilgaat. Ik wil iedereen nog 
graag wijzen op de actie “Adopt a 
flowerpot” van Mandy, waarmee 
we Rijckehove voor bewoners en 
medewerkers lekker fleurig willen 
houden.

Heel veel leesplezier gewenst!

Astrid Poutsma
Locatiemanager Rijckehove/De Roo

Danspaleis in Rijckehove

Dinsdagmiddag 2 april was de Muziekhof uitstekend gevuld met 
bewoners van Rijckehove, die anderhalf uur genoten van een soort disco 
voor senioren, gebracht door het Danspaleis. 

Mandy Cleophas: enthousiaste duizendpoot 
op Rijckehove | Lees het interview op pagina 4



Geslaagd optreden 
van entertainer 
Guido van der Meent
Op 9 mei kon een redelijk gevulde 
Muziekhof genieten van het 
pianospel en de zang van Guido 
van de Meent. Met vaardige 
handen en mond vertolkte hij 
Nederlandse muziek, leuke eigen 
composities en Franse chansons, 

waaraan hij door zijn variaties 
vaak een eigen invulling gaf. De 
bewoners konden deze wijze 
van musiceren zeer waarderen, 
hetgeen bleek uit het (geluidloos) 
meezingen en op de maat van de 
muziek meedeinen. 
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Kleuterbezoek op 
Lindehof en Beukenhof

Op dinsdagochtend 2 april kwamen 
zeven kleuters in de leeftijd van 
4 tot 5 jaar van de nabijgelegen 
Christelijke Basisschool De Fontein 
op bezoek bij de dames en heren 
van de Lindehof. Ze zaten aan, op 
of onder de tafel en vermaakten 
zichzelf en de bewoners met hun 
spelletjes, gekwetter en stralende 
lach. Na een tijdje verhuisden 
ze naar de Beukenhof en ook 

daar verdween de lach niet van 
de gezichten van kinderen en 
bewoners. Er vond een heerlijke 
kruisbestuiving plaats tussen jong en 
oud, met alleen maar winnaars.
Het ligt in de bedoeling dat eens 
per maand twee groepjes kinderen 
van De Fontein in de Lindehof 
respectievelijk de Beukenhof op 
bezoek komen. 

Klacht of compliment?
Heeft u een klacht of compliment, 
dan willen we dat graag van u 
weten. Zo kunnen wij u helpen én u 
helpt ons om onze dienstverlening 
te verbeteren. De Eerst 
Verantwoordelijke Verzorgende 
(EVV’er) is de eerste persoon 
waarmee u uw ongenoegen 
kunt bespreken. Heeft u al een 

persoonlijk gesprek gevoerd en blijft 
de onvrede bestaan of bespreekt 
u het liever met een onafhankelijk 
persoon? Dan kunt u terecht bij de 
klachtenfunctionaris. 

Henk Moerenhout
Tel. 06 - 47 82 68 50 
klachtenfunctionaris@zellingen.nl
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Buxusmot slaat 
verwoestend toe in 
park Rijckehove
In het afgelopen jaar heeft de 
buxusmot in Zuid- en Midden-
Nederland verwoestend 
toegeslagen in vele tuinen en 
parken, waaronder dat van 
Rijckehove. Hovenier Wegeling 
heeft wel gesproeid, maar het 

kwaad was reeds geschied 
waardoor de buxushagen dood 
zijn gegaan. Ze zullen binnenkort 
worden verwijderd, waarna 
er in het nieuwe plantseizoen 
vervangende heesters worden 
aangebracht. 

Porsche evenement
Op 16 april konden de mannelijke 
bewoners van Rijckehove hun 
hart konden ophalen. De South-
West Car Club, een vereniging 
van Porsche-bezitters, had vijf 
leden afgevaardigd die vanaf 
3 uur ’s middags hun bolides 
wilden laten zien. Tevoren had 
een aantal bewoners zich al 
verzameld in de Muziekhof. Toen 
het konvooi arriveerde was dan 
ook iedereen snel buiten om van 

de auto’s - en het zonnetje - te 
genieten. In de typen Carrera, 
Boxster (2) en Boxster 2 (2) mocht 
men plaatsnemen, waarbij de 
chauffeurs (waaronder een dame) 
uitleg gaven en de motor soms 
hoge toerentallen lieten maken. 
Schattingen en discussies over de 
waarde van de auto’s waren niet 
van de lucht. Dat het beslist niet 
helemaal een mannen-ding was 
werd geaccentueerd door enkele 

vrouwelijke omstanders die ook 
zeer belangstellend toekeken.
Het leuke initiatief werd compleet 
toen enkele bewoners en de DBC 
een demonstratieronde mochten 
meemaken en een half uur weg 
bleven. Porsches zijn soms net 
gewone auto’s, in een file staan ze 
net zo stil als een Lelijke Eend.

Dank jullie wel, DBC-ers Marianne 
en Yvette. 
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Vanaf haar 32ste werkte ze 
12 jaren als manager in een 
personeels-restaurant. In 
Engeland leerde ze haar latere 
echtgenoot, de marineman Mat 
Cleophas (Grieks/Hebreeuws: ‘van 
een beroemde vader’) kennen. 
Toen hij naar Curaçao werd 
uitgezonden zijn ze op Curaçao 
getrouwd en hebben daar drie 
jaren gewoond.

Een bezige bij
Mandy vierde op 1 mei 2019 haar 
12½-jarig dienstverband, dat was 
begonnen als facilitair manager 
in Chrysanthemum, nu bekend 
als De Meander en onderdeel van 
De Zellingen. Dit hield in dat ze 
de leiding had over huishouding, 
intern transport, textiel, keuken, 
restaurant en receptie, activiteiten 
begeleiders en vrijwilligers
Toen bij een verandering in 
de facilitaire structuur de 
verschillende functies meer 
werden gespecialiseerd werd ze 

uitgenodigd naar Rijckehove te 
komen, waar ze manager diensten 
werd van Rijckehove en Thuiszorg, 
en later ook van De Meander. 

Haar huidige functie is sindsdien 
ontwikkeld tot manager diensten, 
intramurale huishouding, 
interieur, intern transport, 
conciërges, textiel, telefonie 
en park (adopt a flowerpot is 
een initiatief van Mandy) en 
tuinen van alle locaties behalve 
Crimpenersteijn. 

Verder heeft deze duizendpoot 
nog enkele nevenfuncties. Zo is ze 
(exclusief Crimpenersteijn) hoofd 
BHV (de Bedrijfshulpverlening), 
milieu en ongediertebestrijding. 
Tenslotte faciliteert ze de 
begeleiding van stagiaires van de 
reclassering, ‘haar kindje’, met 
assistentie van Patricia de Jong. 

Win-win situatie
Met de Reclassering Nederland  
en de Raad voor de Kinder-
bescherming is een contract 
opgemaakt aan welke regels 
de Reclassering, de Raad, 
delinquenten en De Zellingen 
moeten voldoen. De reclassering 
screent tevoren welke mensen, 
zoals jongeren, managers en 
leraren, geschikt zijn voor 
De Zellingen, die op haar beurt 
een intake gesprek houdt. 

Daarin wordt gekeken naar de 
voorkeuren en het vakgebied. 
Aan de hand hiervan wordt, in 
overleg met het betreffende 
diensthoofd, de plaatsing en 
de locatie afgesproken. Een 
hovenier krijgt bij voorkeur 
een job in de tuin, voor een 
schilder of stratenmaker worden 
passende klussen uitgegeven; 
een advocaat vervulde zijn taak 
met administratief werk. Op deze 
manier worden per jaar door De 
Zellingen zo’n 6.000 tot 7.000 
werkuren ondersteund en 
bespaard, terwijl vooral jongeren 
de kans krijgen werkervaring op 
te doen en te socialiseren, een 
win-win situatie. Dit alles heeft 
in enkele gevallen zelfs geleid 
tot een vaste baan binnen De 
Zellingen. 

De mensen van de reclassering 
krijgen overigens geen vergoeding 
van De Zellingen. Wel wordt  
- uiteraard - de begeleiding 
verzorgd. 

Mandy Cleophas. Achter deze naam schuilt een intrigerende en zeer 
enthousiaste medewerker van De Zellingen. Ze is geboren en getogen in 
Engeland als Mandy Graham. Na haar opleiding werd ze - om de wereld 
te zien - hoofd bordenwasser en later stewardess op Engelse en Noorse 
cruiseschepen.

Mandy Cleophas
Enthousiaste duizendpoot op Rijckehove
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Van de mannen en vrouwen 
blijkt 90% gemotiveerd, maar 
iemand die de kantjes er vanaf 
loopt wordt teruggestuurd. Er 
wordt ook rekening gehouden 
met de thuissituatie. Een ouder 
die een kind naar school moet 
brengen mag later komen. Met 
schoolvakanties wordt rekening 
gehouden. Iemand die ver weg 
woont mag vroeg komen en laat 
vertrekken om zo reiskosten 
te besparen. Uiteraard houdt 
De Zellingen werkstaten bij en 
jaarlijks wordt van hogerhand 
gecontroleerd of door alle 
partijen de voorwaarden worden 
nageleefd. Het is frappant dat 
mensen af en toe dankbaar zijn 
en dit laten blijken door bij vertrek 
cadeautjes of kaartjes achter te 
laten.

Mandy werkt samen met 
veel facilitaire studenten in 
verschillende vormen. Een type 
stagiaires vormen de studenten 
MBO van het Albeda college in 
Rotterdam. Groepen van 4 tot 
8 mensen komen gedurende 
tien weken een dagdeel per 
week ondervinden hoe in een 
zorginstelling de huishouding, 
textiel en veiligheid in de praktijk 
werken. Aan het einde van deze 
periode moeten zij een presentatie 
geven; het is dus niet vrijblijvend. 

Het andere type studenten betreft 
de reguliere facilitaire studenten 
die 10 weken stage lopen met 
regelmatig een stage examen aan 
de einde van de termijn. Ook hier 
een win-win situatie. 

Help mee Rijckehove 
fleurig te houden!

Adopt
a flowerpot!

Dat kan door een plantenbak 
te adopteren. In je eentje, of 
leuker nog: met een team of met 
cliënten. Samen onderhouden 
jullie dan een eigen plantenbak die 
medio september meedingt naar 
een mooie prijs!

Meld je aan via e-mailadres 
ajcleophas@zellingen.nl. Samen 
kiezen we dan een plantenbak 
uit die je een naam geeft. Deze 
plantenbak kun je verfraaien, 
maar geef je vooral veel aandacht 
en liefde! 
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Jeroen de Vos, 
geestelijk verzorger

Gedurende mijn opleiding aan 
de Universiteit voor Humanistiek 
ben ik werkzaam geweest in het 
IJsselland Ziekenhuis. Hier heb ik 
meerdere mensen begeleid die 
nadien naar een Zellingen locatie 
zijn gegaan, en nu mag ik hier zelf 
aan het werk. Ik ben benieuwd 
naar de andersheid van deze plek, 

maar hoop mij hier bovenal óp 
mijn plek te gaan voelen. 

Ik werk als geestelijk verzorger 
omdat ik hoop bewoners/cliënten 
en hun naasten een helpend 
gesprek te kunnen bieden. Ik 
hoop hen met een luisterend oor 
tot steun te zijn, waardoor ze 

zich na ons gesprek, ondanks de 
moeilijkheden die er soms zijn, 
tóch opgelucht mogen voelen. Ik 
woon in Rotterdam, ben 30 jaar, 
houd van hardlopen (wandelen 
mag ook) en lezen, en geniet van 
speciaalbier en goed eten (wie niet 
zou je zeggen). Ik hoop u allen eens 
te ontmoeten!  

Mijn naam is Jeroen de Vos, en vanaf dinsdag 4 juni ben ik werkzaam 
als geestelijk verzorger (humanistisch) bij De Zellingen, en dus ook op 
Rijckehove en De Roo. Mijn werkzaamheden worden verdeeld over 
twee dagen (16 uur per week). Daarnaast ben ik, eveneens als geestelijk 
verzorger, voor 20 uur per week werkzaam bij Crabbehoff in Dordrecht. 

Shantykoor De Zalmvissers 
en gerookte paling toe!

Tegen 15.30 uur was de zeer 
geslaagde middag ten einde en 
dankte het dankbare publiek met 
een applaus. 

Palingrokerij
Voor de geïnteresseerden die 
naar buiten konden / mochten 
viel er nog meer te genieten. 
Palingrokerij ‘Visserij de Waard’ had 
bij de entrée namelijk een echte 
rokerij opgesteld, maar ook een 
kraam waar de gerookte paling 
kon worden gekocht. Een aantal 
mantelzorgers zagen we een loopje 
naar buiten maken om zijn/haar 

partner te verrassen. Uiteraard 
werden de bewoners op de 
afdelingen niet vergeten. Zij kregen 

hun mootjes in kleine stukjes 
aangeboden met een prikkertje. 

Donderdag 11 april verraste het Shantykoor De Zalmvissers uit Ammerstol de bewoners op een gezellige 
middag. Tegen 14.15 uur begonnen de circa twintig zangers en hun muzikale begeleiders en het ene na het 
andere lied werd gezongen. 
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Geluksmoment 
in de moskee

In het geval van Karim een 
bijzondere belevenis; voor het 
eerst sinds hij na een ongeluk een 
dwarslaesie opliep, nu al 4 jaar 
geleden, kwam hij weer in een 
moskee, onder geloofsgenoten. 
Een beetje zenuwachtig waren 
we ook alle vier wel. We hadden 
de moskee Essalam vlakbij het 
Feyenoord stadion in Rotterdam 
Zuid nog nooit bezocht. Na een 
voorspoedige reis, parkeerden we 
vlak voor de moskee. Een prachtig 
groot gebouw, waar we natuurlijk 
een foto van hebben gemaakt. Bij 
binnenkomst werden we hartelijk 
welkom geheten door een lid van 
de moskee. Hij was erg vriendelijk 
en behulpzaam en leidde ons 
naar een ruimte waar Karim een 
ontmoeting met een iman (een 
geestelijke) zou hebben. Vanwege 
de ramadanmaand, was er een 

iman uit Marokko in de moskee 
aanwezig. Hij voerde in het Arabisch 
een gesprek met Karim. Karim 
vertelde naderhand dat hij zich 
meteen ‘thuis’ gevoeld had en 
het kunnen spreken met iemand 
die je achtergrond en geloof deelt 
voor hem erg fijn was. Bovendien 
was deze een geleerde doctor 
in de islam, precies even oud als 
Karim en iemand met een warme 
belangstelling. Karim vertaalde 
af en toe delen van het gesprek. 
Wat mij bij bleef, was dat de iman 
Karim niet ‘zielig’ vond, maar hem 
als gelovige benaderde. De situatie 
van Karim is een beproeving, maar 
hij kan op zijn plaats in dit leven wel 
van betekenis zijn voor de mensen 
om hem heen, door goed voor hen 
te zijn. Dat is voor hem als gelovige 
de opdracht. Het gesprek duurde 
wel 40 minuten. 

Er was tijd en aandacht voor hem. 
Het deed Karim zichtbaar goed. Een 
moment van geluk was dit zeker, 
liever nog: een bron van kracht en 
verbondenheid met zijn religieuze 
achtergrond. Van grote waarde! En 
we hopen voor Karim dat er nog 
meer op zullen volgen! 

Joanne Dekker
Geestelijk verzorger bij De Zellingen 

Op een vrijdagmiddag in mei was het eindelijk zover. De wens van 
Karim, bewoner van de Vogelhof, kwam uit: een keer naar de moskee. 
De wens van Karim, maar uiteindelijk door een medebewoner in de 
wensboom gehangen. Mooi om te zien hoe bewoners ook met elkaar 
mee leven en voor elkaar ‘geluksmomenten’ willen creëren!

Paaslunch
Samen met een familielid die 
in Rijckehove verblijft van een 
zelf georganiseerde Paaslunch 
genieten: wat een mooi geluks-
moment! 
 
Heeft u foto’s van dit soort 
momenten? Deel ze dan met ons 
via nieuwshof@zellingen.nl. 
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Mooie voorstelling “Viva Mexico!” 
door Musicalgroep Zorgeloos

Het verhaal ging over een aantal 
dames en heren, enigszins 
bijzondere typetjes, die als groep 
op vakantie gingen naar Mexico en 
daar in allerlei komische situaties 
verzeild raakten. Naast reiskoffers 

namen ze ook allemaal hun 
emotionele bagage mee, wat 
zorgde voor de nodige grappige, 
confronterende en zelfs emotionele 
momenten. ‘Zorgeloos’ zorgt er 
altijd voor dat haar publiek een 

zorgeloze middag of avond heeft 
en daarom was er ook deze 
keer voor iedereen weer een 
happy end! Ineke Kalkman, in het 
dagelijkse leven woonzorgmanager 
in Crimpenersteyn, tekende voor 
zowel script en liedjes als de regie. 

De middag werd geopend door 
Anky van Geel, manager services 
en diensten van De Zellingen, die 
een mudvolle en nieuwsgierige 
zaal toesprak. Ze memoreerde 
onder andere dat het dit jaar 
al de tiende keer was dat 
personeelsleden van De Zellingen, 
aangevuld met enkele vrijwilligers, 
een musical verzorgen. Over 
succes gesproken! 

De Zellingen beschikt over een heuse Musicalgroep, die vanaf oktober wekelijks oefent om in april alle locaties 
- en zelfs een enkele collega-zorginstelling - haar kunsten te kunnen laten zien en horen. De titel van de musical 
was dit jaar “Viva Mexico!”. 
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Blijf uw wensen 
kenbaar maken!

Na een voorstelling van bijna 
anderhalf uur werden onder luid 
applaus alle medewerkers in het 
zonnetje gezet. De decors waren 
in eigen regie gemaakt en de 
decorwisselingen werden door 
helpers snel doorgevoerd. Voor 
geluid en belichting waren maar 
liefst vier technici actief om alles in 
goede banen te leiden. Denk dus 
niet te licht over de organisatie.

Nadat de bewoners en de cliënten 
nog op een gebakje en een drankje 
waren getrakteerd kon de uittocht 

uit de Muziekhof onder regie van 
de dagbestedingcoaches beginnen. 
Iedereen had genoten en slechts 
een enkeling had voortijdig de zaal 
(moeten) verlaten. 

De licht-installaties en overige 
attributen, door de jaren heen zelf 
aangeschaft, werden snel verwijderd, 
want ‘Zorgeloos’ moest reeds de 
volgende avond in het Isala Theater 
optreden (zie foto hiernaast); de 
laatste van het seizoen. 

Foto: Afterview fotografie
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Van de wensbomen op onze 
afdelingen wordt inmiddels goed 
gebruik gemaakt. Wensen die naar 
voren komen zijn bijvoorbeeld nog 
een keer de zee zien, een bezoek 
aan een tuin- of winkelcentrum, 
maar ook wensen voor een 
speciaal menu.

We vinden het ook leuk om de 
geluksmomenten die hieruit voort 

komen te delen. Dat zijn vaak 
mooie verhalen, zoals over de 
wens van Karim waarover u in deze 
uitgave kunt lezen.

Blijf daarom uw wensen kenbaar 
maken. En wat natuurlijk ook 
mogelijk is: verras een ander 
eens met een mooie wens. Want 
geluksmomenten creëren we 
samen! 



Fotoreportage Danspaleis
Van het zeer succesvolle Danspeleis op Rijckehove zijn veel foto’s gemaakt. Hieronder vindt u hiervan 
een selectie van het gezellige en zeer geslaagde samenzijn. Geluksmomenten creëren we samen!
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Samen koken met een kok
Sinds enige tijd komt er in de Roo 
een kok op de afdeling koken. Hij 
neemt alle ingrediënten mee en 
gaan we met elkaar aan de slag.

We plaatsen de tafels bij elkaar zodat 
we met elkaar in een groep onder 
andere de groente snijden. Tijdens 
het groente snijden komen er heel 
veel verhalen van vroeger voorbij. 
Ondertussen kookt de kok en komen 
we af en toe even langs om in de 
pannen te gluren. En natuurlijk ruiken 
we ook al dat lekkers.

Wanneer het klaar is, dienen we 
de maaltijd op in schalen en gaan 
we met elkaar genieten van het 
lekkers en gezonds wat we met 
elkaar klaargemaakt hebben. En we 
kunnen wel zeggen: de schalen gaan 
nagenoeg helemaal leeg! 

Naar het Danspaleis op 
Rijckehove
Op 3 april was er in Rijckehove het 
danspaleis. En met enkele bewoners 
vanuit de Roo zijn wij daar ook heen 
geweest. We hebben er een uitje 
van gemaakt.

In het restaurant hebben we 
genoten van een lekker patatje met 
een snack en salade. Daarna hebben 
we in de muziekhof gedanst tot we 
niet meer konden. 

Wat hebben we genoten zeg! En ook 
de verhalen van vroeger kwamen 
weer naar boven, hoe de dansles 
was of de avonden dat ze uit dansen 
gingen en eigenlijk op tijd weer thuis 
moesten zijn. Moe gedanst zijn we 
met het busje weer in een aantal 
ritten heen en weer, weer terug naar 
de Roo gegaan. En de dagen erna 
werd er nog van genoten! 

Optreden dameskoor 
“Eigenwijs”
Zaterdag 6 april kwam op zowel de 
Barbierlaan als de Brouwerslaan het 
dameskoor “Eigenwijs” optreden 
voor onze bewoners.

Het dameskoor zong vooral bekende 
meezingliedjes. En dat werd dan ook 
volop gedaan, meezingen. Wat een 
feest was het!

En tot slot hadden de dames van 
het koor voor alle bewoners nog 
een hele mooie rode roos, waar 
we nog de hele week van konden 
nagenieten. Wat was het gezellig! 

Ondertussen in De Roo



Maandag 3 juni
10.00 - 11.30 Rolstoel-/rollatordans
Dinsdag 4 juni
10.00 - 12.00 Zing dan mee!
10.30 Kleuterbezoek
11.00 - 14.00  Italiaanse tassen
Woensdag 5 juni
10.00 - 11.30 Beeldenclub
Donderdag 6 juni
10.00 - 11.30 Creatief Atelier
Dinsdag 11 juni
10.00 - 12.00 Zing dan mee!
Woensdag 12 juni
10.00 - 11.30 Beeldenclub
10.30 - 11.30  Muziekuur
Donderdag 13 juni
10.00 - 11.30 Creatief Atelier
14.00 - 15.30 Zang - Elly Lockhorst
Maandag 17 juni
10.00 - 11.30 Rolstoel-/rollatordans
Dinsdag 18 juni
10.00 - 12.00 Zing dan mee!
Woensdag 19 juni
10.00 - 11.30 Beeldenclub
14.00 - 15.30 Bingo
Donderdag 20 juni
10.00 - 11.30 Creatief Atelier
14.30 Piano - Jan Bonte
maandag 24 juni
10.00 - 11.30 Muziekactief
Dinsdag 25 juni
10.00 - 12.00 Zing dan mee!
Woensdag 26 juni
10.00 - 11.30 Beeldenclub
10.30 - 11.30  Muziekuur
Donderdag 27 juni
10.00 - 11.30 Creatief Atelier

Maandag 1 juli
10.00 - 11.30 Rolstoel-/rollatordans
Dinsdag 2 juli
10.00 - 12.00 Zing dan mee!
15.00 Rijckehove Diner

Woensdag 3 juli
10.00 - 11.30 Beeldenclub
Donderdag 4 juli
10.00 - 11.30 Creatief atelier 
Maandag 8 juli
10.00 - 11.30 Muziekactief
Dinsdag 9 juli
10.00 - 12.00 Zing dan mee!
Woensdag 10 juli
10.00 - 11.30 Beeldenclub
10.30 - 11.30 Muziekuur
Donderdag 11 juli
10.00 - 11.30 Creatief Atelier
14.00 - 15.30 Optreden Philomena
Maandag 15 juli
10.00 - 11.30 Muziekactief
10.00 - 12.00 Rolstoel-/rollatordans
Dinsdag 16 juli
10.00 - 12.00 Zing dan mee!
Woensdag 17 juli
10.00 - 11.30 Beeldenclub
14.00 - 15.30 Bingo
Donderdag 18 juli
10.00 - 11.30 Creatief Atelier
Maandag 22 juli
10.00 - 11.30 Muziekactief
Dinsdag 23 juli
10.00 - 12.00 Zing dan mee!
Woensdag 24 juli
10.00 - 11.30 Beeldenclub
Donderdag 25 juli
10.00 - 11.30 Creatief Atelier
Maandag 29 juli
10.00 - 11.30  Rolstoel-/rollatordans
Dinsdag 30 juli
10.00 - 12.00  Zing dan mee!
Woensdag 31 juli
10.00 - 11.30 Beeldenclub

Donderdag 1 augustus
10.00 - 11.30 Creatief atelier
Maandag 5 augustus
10.00 - 11.30  Muziekactief

Dinsdag 6 augustus
10.00 - 12.00  Zing dan mee!
Woensdag 7 augustus
10.00 - 11.30 Beeldenclub
Donderdag 8 augustus
10.00 - 11.30 Creatief Atelier
14.00  Optreden
Maandag 12 augustus
10.00 - 11.30 Rolstoel-/rollatordans
Dinsdag 13 augustus
10.00 - 12.00 Zing dan mee!
Woensdag 14 augustus
10.00 - 11.30  Beeldenclub
Donderdag 15 augustus
10.00 - 11.30  Creatief Atelier
14.30 Piano - Jan Bonte
Maandag 19 augustus
10.00 - 11.30 Muziekactief
Dinsdag 20 augustus
10.00 - 12.00 Zing dan mee!
Woensdag 21 augustus
10.00 - 11.30 Beeldenclub
14.00 - 16.00  Bingo
Donderdag 22 augustus
10.00 - 11.30 Creatief Atelier
10.00 - 12.00 Hondenclub
Maandag 26 augustus
10.00 - 11.30 Rolstoel-/rollatordans
Dinsdag 27 augustus
10.00 - 12.00 Zing dan mee!
Woensdag 28 augustus
10.00 - 11.30 Beeldenclub
Donderdag 29 augustus
10.00 - 11.30 Creatief atelier

 Kerkdiensten | Muziekhof
 Elke zondag van 10.00 tot 12.00
 Rijdende bibliotheek
 Komt langs
 Elke donderdag van 10.00 - 12.00
 Internetcafé | Op het Plein
 Dagelijks van 09.00 tot 18.00

Activiteitenagenda Rijckehove

De Nieuwshof is een uitgave van De Zellingen locaties Rijckehove en De Roo  
Redactie: Ger Mulder (CR), Lieske Pijlman (CR) en Marlinda Weevers (DBC) | Contact: communicatie@zellingen.nl  



Muziekactief 
Maandag | 10.00 - 11.30 uur 
3, 17 juni
1, 15, 29 juli
12, 26 augustus

Rolstoel-/rollatordans 
Maandag | 10.00 - 11.30 uur
10 juni
8 juli
5 augustus

Zing dan mee! 
Elke dinsdag | 10.00 - 12.00 uur

Zing dan mee!
Dinsdag | 10.00 - 12.00 uur
18 juni
9, 23 juli
6, 20 augustus

Beeldenclub 
Elke woensdag | 10.00 - 11.30 uur

Muziekuur 
Woensdag | 10.30 - 11.30 uur
12, 26 juni
10, 24 juli
7, 21 augustus

Creatief atelier 
Elke donderdag | 10.00 - 11.30 uur

De rijdende bibliotheek 
Elke donderdag | 10.00 - 12.00 uur

Kerkdiensten
Elke zondag | 10.00 - 12.00 uur

Internetcafé
Dagelijks | 09.00 tot 18.00 uur 

Bingo 
Donderdag | 10.00 - 12.00 uur
15 juni

Rijckehove diner
Zondag | 10.00 - 12.00 uur

H&A Mode
Dagelijks, 09.00 tot 18.00 uur

Activiteitenagenda Rijckehove

De Nieuwshof is een uitgave van De Zellingen locaties Rijckehove en De Roo  
Redactie: Ger Mulder (CR), Lieske Pijlman (CR) en Marlinda Weevers (DBC) | Contact: nieuwshof@zellingen.nl  

Rijckehove diner
Maandag 3 juni, 5 juli, 4 augustus | 10.00 - 11.30 uur
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod 
tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim 
veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea 
commodo consequat.

Speciale activiteit
Maandag 3 juni | 10.00 - 11.30 uur
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod 
tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim 
veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea 
commodo consequat.

Speciale activiteit
Maandag 3 juni | 10.00 - 11.30 uur
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod 
tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim 
veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea 
commodo consequat.

Speciale activiteit
Maandag 3 juni | 10.00 - 11.30 uur
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod 
tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim 
veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea 
commodo consequat.

Speciale activiteit
Maandag 3 juni | 10.00 - 11.30 uur
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod 
tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim 
veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea 
commodo consequat.

Speciale activiteit
Maandag 3 juni | 10.00 - 11.30 uur
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod 
tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim 
veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea 
commodo consequat.


