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Voorwoord

In alweer de 4e Nieuwshof van 
dit jaar kunt u weer teruglezen 
wat zich op onze locaties 
Rijckehove en De Roo zoal heeft 
afgespeeld de afgelopen twee 
maanden, zoals de opening van 
ons Parkinson expertisecentrum 
en welke wensen uit de 
wensbomen in vervulling zijn 
gegaan. Daarnaast hebben we 
bezoek gehad van paarden en 
kwam een goochelaar met een 
wel heel bekende achternaam 
langs op Rijckehove.
 
En wat was het warm deze zomer!
Maar gelukkig zijn we, dankzij ons
hitteplan en de inzet van onze
medewerkers, goed door deze 
soms wel extreem warme dagen 
gekomen. Hoe? Kijk maar eens op 
pagina 3.
 
Daarnaast wil ik u natuurlijk
ook weer graag wijzen op onze
activiteitenagenda: kom en doe
gezellig mee! Het lijkt ver weg,
maar op dinsdag 4 november is
er weer een Rijckehove diner,
met pianospel door Jan Bonte,
een aanrader.
 
Ik wens u veel leesplezier!

Astrid Poutsma
Manager Wonen met Zorg

Opening Parkinson-
afdeling Tulpenhof

Dinsdag 9 juli 2019 was een belangrijke dag voor Rijckehove, De Zellingen 
en zelfs voor alle zorgverleners binnen de gemeente Capelle aan den IJssel 
en omstreken.

Om 14.00 uur opende mevr. Astrid 
Poutsma, locatiemanager van 
Rijckehove, binnen de Tulpenhof 
een gespecialiseerde Afdeling 
Parkinson. Zij deed dit in een 
feestelijk versierde woonkamer 
in het bijzijn van de bewoners en 
hun mantelzorgers, het speciaal 
geschoolde Parkinson-team 
onder leiding van de (jarige) 
verpleegkundige Lianne Oosterom, 
het Management Team en een 

aantal betrokken belangstellenden.
Mevrouw Poutsma memoreerde, 
dat ongeveer drie jaren geleden de 
wens naar boven kwam om voor het 
toenemende aantal Parkinson
patiënten een medisch cluster 
Parkinson te vormen, de eerste 
binnen Capelle. Lianne Oosterom 
werd gevraagd de cursus Parkinson 
te gaan volgen, die zij onlangs met 
een diploma heeft afgesloten. 
Lees verder op pagina 2



Vervolg van voorpagina

In samenspraak met dokter Van 
Essen, eventueel versterkt met de 
kennis van een gespecialiseerde 
neuroloog van het IJsselland 
ziekenhuis is zo meer deskundigheid 
bijeengebracht. Dokter Van Essen 
zal wekelijks op de Tulpenhof 
spreekuur gaan houden.
Door De Zellingen is in Crimpener-
steyn een soortgelijke ontwikkeling 
in gang gezet, zodat naar verwachting 
in 2020 ook in Krimpen a/d IJssel 
een afdeling Parkinson zal worden 
geopend.

Binnen Rijckehove bevinden zich 
op diverse afdelingen Parkinson 
patiënten, die individueel 
zullen worden beoordeeld of 
overplaatsing naar de Tulpenhof 
wenselijk is. Nieuwe cliënten zullen 
wel meteen naar de Tulpenhof 
gaan, mits daar plaats is..

Het ligt in de bedoeling om in 
samenwerking met een aantal 
studenten een bijzonder technisch 
hulpmiddel te ontwikkelen dat 
volgend jaar in gebruik zal kunnen 
worden genomen. Het betreft 
een speciale brace die om de pols 
wordt aangelegd, waardoor heftige 

Op 27 juni 2019 haalde Lianne 
Oosterom, 33, haar diploma 
Parkinson verpleegkunde.

Daarmede werd zij binnen De 
Zellingen de eerste verpleegkundige 
met dit specialisme. Als zestienjarige 
begon haar professionele leven in 
de zorg binnen het project werken-
leren bij De Zellingen. Na het 
diploma Verzorging Individuele 
Gezondheidszorg (VIG) behaalde 
ze in 2014 haar MBO-diploma 
Verpleegkunde. In 2018 kwam 
het diploma Geriatrie erbij. 
Ondertussen werkte Lianne 
reeds als Eerst Verantwoordelijk 
Verzorgende (EVV-er). Deze functie 
heeft ze neergelegd doordat ze 
zich nu op de Tulpenhof, maar 
feitelijk overal binnen Rijckehove, 
met Parkinson bezig houdt. 

De ziekte Parkinson had reeds vroeg 
Lianne’s belangstelling. Ze vond het 
wonderbaarlijk, dat door toediening 
van een klein geel pilletje een patiënt 
zich weer snel goed kon voelen en 
wilde graag bij dat proces betrokken 

trillingen kunnen worden gedempt, 
een belangrijk stukje welzijn.

Nadat Lianne bloemen kreeg 
overhandigd en zij en de staf veel 
succes waren toegewenst vond 
de opening plaats. De heer Van de 
Seyp, bewoner van de Tulpenhof, 
sneed tezamen met Lianne een 
taart aan, waarna alle aanwezigen 
op gebak werden getrakteerd.

Hierna gaven muziektherapeut Olaf 
Borsboom en assistente Linda een 
demonstratie om te laten zien wat 
muziek vermag. Het ging in dit geval 
om een concentratie oefening, 
bedacht door de drummer Ronnie 
Gardiner. Aan de hand van op een 
bord getoonde rode en blauwe 
symbolen moesten de deelnemers 
op de maat van de muziek 
afwisselend met een hand of been 
klappen of stampen. De verhoogde 
moeilijkheidsgraad bestond uit de 
bij de beweging gezamenlijk uit te 
spreken woorden als “beng beng, 
klap”. Als hulpmiddel kregen ze 
een rood (links) en blauw manchet 
om. De coördinatie viel nog niet 
mee, ook niet voor de begeleiders 
en zeker niet toen het tempo werd 
opgevoerd. Maar iedereen had er 
groot plezier in.  

Lianne 
Oosterom



zijn. Parkinson wordt veroorzaakt 
door een tekort aan dopamine. 
Doordat dit tekort zich vaak zeer 
snel manifesteert – dat kan letterlijk 
per kwartier wisselen – luistert 
medicatie heel nauw. De verpleging 
vergewist zich ervan dat de door 
de arts voorgeschreven medicatie 
stipt op tijd wordt ingenomen en 
houdt daarvan een lijst bij. Het kan 
echter gebeuren dat de pil ergens 
in het darmsysteem blijft ‘hangen’ 
en daardoor niet meteen door het 
lichaam wordt opgenomen waardoor 
het feel good moment achterwege 
blijft en de dip langer aanhoudt. 
Observatie van de patiënt is daarom 
van groot belang, zodat eventueel 
kan worden ingegrepen. Het is vaak 

een kwestie van proefondervindelijk 
uitvinden ‘wat werkt wel en wat 
werkt niet’. Het is dan ook zeer 
wenselijk dat mantelzorgers bij de 
zorg betrokken zijn omdat zij als 
besten hun partner / ouder kennen. 

Voor verslaving moet worden 
gewaakt, want die ligt op de loer. 
De patiënt kan bij een teveel aan 
medicijnen ontremd  geraken 
waardoor medicatie moet worden
afgebouwd. Een ontremmings-
verschijnsel is bijvoorbeeld agressie. 
Dat is een ziektebeeld dat vooral 
door partners / mantelzorgers vaak 
niet wordt begrepen maar helaas 
tijdens een bepaalde fase wel bij 
Parkinson hoort. Structuur, rust, 
regelmaat en een goede (aangepaste) 
voeding zijn van groot belang voor 
het welbevinden, en worden daarom 
streng gecontroleerd. De lunch wordt 
zoveel mogelijk in groepsverband 
genoten; de tijd van het ontbijt en het 
avondeten mag de cliënt zelf bepalen.

Professionele ondersteuners 
bij de zorg en therapie zijn o.a. 
fysiotherapeuten, een psycholoog, 
logopedist (slikproblemen!) en een 
muziektherapeut. Muziek blijkt erg 
belangrijk te zijn, reden waarom Olaf 
Borsboom, hiervoor een speciale 
methode heeft uitgewerkt. Lianne is 

Juli 2019: 
oh moeder, wat 
was het heet
Gelukkig konden de bewoners van 
de Beukenhof op een relatief koel 
dakterras onder een grote parasol 
gezellig ontbijten en koffiedrinken, 
voordat zij de rest van de dag naar 
de afdeling moesten ‘vluchten’. 

blij met het nieuwe hulpmiddel dat 
in ontwikkeling is om trillingen te 
kunnen dempen. Hierover en over 
het idee van Olaf leest u meer in 
het verslag over de opening van de 
afdeling.

Op de afdeling Tulpenhof heeft 
iedere zorgverlener een cursus 
Parkinson gevolgd, gericht op zorg 
en therapie. Momenteel verblijven 
er zeven patiënten met de ziekte 
Parkinson. Binnen Rijckehove 
bevindt zich op de overige 
afdelingen ook nog een aantal, vaak 
gecombineerd met een tweede 
aandoening zoals b.v. dementie. 
In overleg met de betrokkenen, hun 
verzorgenden, de artsen, Lianne en 
mantelzorgers wordt afgewogen, 
of het in het belang van de cliënt is 
om naar de Tulpenhof te worden 
overgeplaatst. Is dat niet het geval, 
bij voorbeeld doordat zij volledig 
in de war zouden geraken, dan 
blijft Lianne toch bij hen betrokken. 
Nieuwe patiënten met alleen 
Parkinson worden uiteraard meteen 
op de Tulpenhof opgenomen, mits 
daar plaats is.

Tenslotte is Lianne blij te kunnen 
vermelden, dat in 2020 ook in 
Crimpenersteyn een Parkinson 
cluster zal worden opgezet.  
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Bij op reis gaan denken we in deze 
zomer periode bijna vanzelfsprekend 
aan vakantie. Ook al ga je zelf niet 
weg, veel mensen om je heen zijn 
ermee bezig. Op het moment dat 
ik dit schrijf is het buiten bijna 40 
graden, en blijf ik eerlijk gezegd liever 
waar ik ben. Binnen! Maar op zijn tijd 
even in een andere omgeving zijn, 
dat is natuurlijk wel fijn. Even eruit. 
En ik weet dat veel mensen in een 
zorginstelling dit missen. Op vakantie 
gaan is er heel vaak niet meer bij. 
Soms nog wel, met de vaarvakantie 
van De Zellingen bijvoorbeeld, of 
via de Zonnebloem, maar voor de 
meesten niet.
Het woord ‘vakantie’ roept wellicht 
herinneringen op. Van bij familie 
op de boerderij, of met het gezin 
naar Texel, of die ene keer naar het 
buitenland. Bij ‘op reis gaan’ kun 
je natuurlijk ook aan hele andere 
dingen denken. Laatst sprak ik een 
bewoner die voor zijn werk altijd 
veel op reis was geweest. Altijd 
onderweg was hij, het hele land 
door, voor technische projecten. 

Hij vertelde het met veel trots. 
U heeft wellicht zelf ook de 
nodige kilometers achter de rug. 
Misschien heeft u in het buitenland 
gewoond, of bent u ooit naar 
Nederland geëmigreerd. Of…. nou 
ja, noem maar op. 

Bij ‘op reis gaan’ denk ik ook aan 
onze levensreis. Op hogere leeftijd 
gekomen heeft u sowieso dan 
vele kilometers achter de rug. 
Op reis door alle fasen van het 
leven. Die keren dat u uw koffers 
pakte, omdat u in uw jongere jaren 
voor het eerst zelfstandig ging 
wonen, in een andere stad ging 
werken, ging trouwen, verhuisde, 
wel of geen kinderen kreeg, van 
baan veranderde, groter of juist 
weer kleiner ging wonen, de 
mensen in uw leven die u mocht 
verwelkomen en van wie u weer 
afscheid nam. Zo ging er elke keer 
van alles in die koffer, en er ook 
weer uit. Mensen, ervaringen, 
levenswijsheid, leuke en verdrietige 
dingen. Bij tijd en wijle kan het 

geen kwaad eens door die koffer 
te gaan, en de balans op te maken. 
Wat draag ik met me mee al die 
tijd? Welke ervaringen, gedachten, 
herinneringen? Waar en met wie 
ben ik blij, en kan ik daar nog 
iets positiefs mee doen? Wat zijn 
dingen waar ik liever niet aan denk, 
en moet ik daar een keer iets mee? 
Wat is mijn bestemming? Waar ga 
ik naar toe? Geen levensreis gaat 
over rozen, niets nieuws onder 
de zon wat dat betreft. Soms 
helpt het dat eens met iemand 
op een rijtje te zetten, gedachten 
te verhelderen, perspectieven te 
verkennen. Als geestelijk verzorger 
kunnen wij daarin ondersteuning 
bieden.

Als geestelijk verzorgers zijn we 
ook op reis, soms op vakantie 
in deze tijd, maar ook nu wel 
beschikbaar. We zijn blij te kunnen 
vertellen dat we sinds kort ook 
in de thuissituatie ingeschakeld 
kunnen worden, via de palliatieve 
thuiszorg teams. De overheid heeft 
hiervoor financiering vrijgemaakt. 
Volgende keer zullen we daar 
meer over schrijven. Voor nu 
wens ik u een goed vervolg op 
de zomerperiode, en voor een 
iedereen onderweg: veilig thuis.

Anja Hoffmann, geestelijk 
verzorger De Zellingen

U kunt ons altijd mailen via 
geestelijkeverzorging@zellingen.nl 
of via de receptie. 

Op reis gaan
Op reis gaan, op wat voor manier dan ook, gaat nooit helemaal vlekkeloos. Althans, bij mij niet als ik op vakantie ga. 
Vanzelfsprekend is er de inpakstress, dan realiseer je je dat je vergeten bent iets voor het konijn te regelen, kom je 
erachter dat je de koelkast te vol zit met spullen die niet houdbaar zijn maar die je ook niet mee kan nemen, is de 
tandpasta net op, gaat er net iets stuk, en uiteraard kom je op de plaats van bestemming erachter dat je nog iets 
vergeten bent. Dat boek bijvoorbeeld, dat je zo graag wilde lezen. Zo gaat dat, niks nieuws onder de zon. 
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Woensdagochtend 7 augustus 
om 11:00 uur vertrokken wij naar 
pannenkoekenhuis Oude Maas in 
Barendrecht. 

De heenweg ging niet helemaal 
soepel, want de chauffeur reed 
verkeerd. Gelukkig kwam alles weer 
goed en bereikten we de plaats van 

bestemming. We hebben lekker 
gegeten. Behalve pannenkoeken 
stonden er ook andere gerechten 
op de kaart. Voor ieder wat.
‘Ik stikte zowat in de spek, maar 
gelukkig ging het daarna snel weer 
beter. De pannenkoek zonder spek 
die ik erna kreeg was lekkerder.’
Sommige cliënten namen nog een 

ijsje toe. Daarna zijn we gaan 
uitwaaien langs het water. Dat 
was gezellig. Na een voorspoedige 
terugreis, kwam iedereen weer 
verzadigd terug op de afdeling. 
We hebben genoten!

Mevrouw Otterspeer & 
Sofia Wanrooij  

Uitstapje Rozenhof

Met ingang van september zal elke tweede woensdag van de maand de 
pony van de foto te bewonderen zijn in het park van Rijckehove. Het is een 
erg rustig dier, dat zoals veel paarden negatieve stemmingen van een mens 
aanvoelt en daar positief op reageert. In een grote ringvormige zandbak, een 
kraal, ter hoogte van de Vogelhof, zal hij onder leiding van zijn dompteur zijn 
kunstjes vertonen: lopen, staan draaien, reageren op publiek en misschien 
nog wel meer. Belangstellenden mogen het dier aaien en toespreken maar 
berijden ligt niet in de bedoeling en een sulky is helaas niet beschikbaar. 

Er staat een paard in het park
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De gelukswensenboom, we 
hebben er over gelezen, er is over 
gepraat. Misschien heeft u zelfs 
een hartje met een wens voor uw 
familielid in de boom gehangen. 
En nu was het dan zover voor de 
Barbierlaan. Er werden 4 wensjes 
van bewoners gerealiseerd. 
We gaan op stap met de 
Opstapbus. Mevrouw Lopez, 
de heren Versteeg, Hendriks en 
Scheffers wilden graag een rondje 
Rotterdam en/of pannenkoeken 
eten. Wij hebben deze wensjes 
kunnen combineren met de 
Capelse Opstapbus.

Dinsdag 18 juni 2019, een heerlijk 
zonnetje, lekker warm, maar niet 
te warm. De bewoners stonden al 
startklaar, met hun begeleiders: 
Melanie (van de zorg), Jacqueline 
( Cliëntenraad) en Alfred (zoon 
van de heer Versteeg). De bus 
kwam netjes om 10.00 uur 
voorgereden. Willem, chauffeur 
van de Opstapbus en ikzelf, Anny, 
begeleidster bij de Opstapbus, 
maakten het plaatje compleet. 
DBC-er Marlinda zwaaide ons uit, 
het leek net een schoolreisje. De 
stemming zat er gelijk al in. 

Omdat we een paar voetbalfans 
in het groepje hadden, reden we 
langs Excelsior. Alles lag er verlaten 
bij, dus vervolgden we onze weg. 
Straks komen we bij de Kuip. 
Misschien hadden we daar meer 
geluk. Helaas, nu loop ik even op de 
feiten vooruit, ook daar vingen we 
bot. We mochten het terrein niet 
op. Maar we konden wel heel goed 
zien hoe groot en hoe hoog de Kuip 
is. En al die trappen, je kunt je wel 
voorstellen hoe het daar bij een 
wedstrijd toegaat. Rond de 57.000 
bezoekers en ze willen allemaal 
tegelijk naar binnen. 

Wat we verder allemaal gezien 
hebben. Ik zal wat dingen 
vermelden, maar ik zal vast wat 
vergeten, we hebben zoveel gezien: 
De twee bijzondere bruggen 
die de Maas overbruggen. De 
Willemsbrug en de Erasmusbrug. 
We zijn over allebei heen gereden. 
De kubuswoningen, de Markthal, 
de nieuwe bibliotheek, het nieuwe 
metrostation Blaak, Katendrecht, 
de kop van Zuid, de moskee, de 
Euromast, het ss Rotterdam. Wat 
een groot schip, we keken onze 
ogen uit. Het spierwitte Erasmus 

MC, strak en opvallend.
Dan is het tijd voor een sanitaire 
stop. En wat ook belangrijk is 
met deze warmte: drinken. We 
bezoeken ‘Prachtig’, onder de 
Erasmusbrug, met een terras 
aan het water. We hebben daar 
genoten van een verfrissing en 
vervolgden onze weg. Onderweg, 
terug naar de bus, stonden er grote 
gele klompen. Ja en dan hebben 
we 2 baldadige personen in de 
groep, dhr Hendriks en mevr Lopez. 
Natuurlijk moesten zij even in de 
klompen staan, onder veel gegiegel 
tijdens het evenwicht bewaren.

Maar de bus wacht, dus hup.. 
verder. Dan maken we nog 
een rondje door het centrum, 
Crooswijk, langs de Rotte en 
Ommoord. De bewoners zagen af 
en toe wel een herkenningspunt, 
maar je kon toch merken dat er 
veel was weggezakt. De stemming 
zat er nog steeds goed in. 
Mevrouw Lopez trakteerde ons op 
Spaanse liederen. Ze zong uit volle 
borst. Mijnheer Hendriks benutte 
de momenten waarop zij even stil 
viel. Hij liet de liederen van zijn 
koor horen. 

Wat De Roo met de kaartjes van de 
gelukwensenboom heeft gedaan



Steven Kazàn
Woensdagmiddag 8 augustus 
zaten de bewoners in de 
Muziekhof ruimschoots op tijd 
in spannende afwachting van 
een optreden van Steven Kazàn, 
zoon van de bekende Hans Kazàn. 
Junior deed zijn familienaam eer 
aan als goochelaar / illusionist en 
liet fraaie staaltjes van zijn kunnen 
zien. Bekende en toch iedere 
keer weer onbegrijpelijke trucs 
passeerden de revue. 

Een doekje toverde hij in zijn hand 
om tot een ei, waarmee hij vervolgens 
weer van alles deed. Hij nodigde uit 
het publiek een mantelzorger en 
huiskamerassistente Carina om het 
toneel op te komen. Deze moesten 
‘assisteren’ maar werden natuurlijk 
gefopt waar iedereen bij zat. 

Met enige regelmaat werd nog 
iemand uit het publiek op het 
podium genodigd; zij ondergingen 
hetzelfde lot. De verrassingen regen 
zich aaneen: touw dat steeds langer 
werd of waarvan de knoop plotseling 

los was. Een 20-euro biljet dat 
verdween, maar toch nog aan de 
rechtmatige eigenares kon worden 
teruggeven. Een truc met kaarten, 
en zo ging het maar door. Gelach en 
applaus waren Stevens deel. 

Een bijzondere act deed hij met 
behulp van een stevige doek waarin 
een rond gat was gemaakt waar 
zijn hoofd net doorheen kon. Door 
het doek steeds anders te vouwen 
vormde hij nieuwe hoofddeksels uit 
verschillende landen terwijl hij met 
zijn stem en de ondersteunende 
herkenbare muziek het meteen 
duidelijk maakte of hij een Spanjaard, 
bedeesde zangeres, cowboy 
enzovoort voorstelde.
De truc met de vermeerdering van 
het aantal wijnflessen van 2 naar 12 
leverde hem uit de zaal de vraag op 
om hen dit kunstje ook te leren, maar 
‘daarvoor was de tijd tekort’….
De zeer goed gevulde zaal bedankte 
Kazan met een dankbaar laatste 
applaus, waarna door de verzorging 
nog een drankje werd geschonken.  

De magen gaan knorren, dus 
richting pannenkoekenhuis ‘De 
Nachtegaal’, in het Kralingse 
bos. En daar zitten we dan met 
moeilijke keuzes: er staan zoveel 
verschillende pannenkoeken 
op het menu. Uiteindelijk heeft 
iedereen een keus gemaakt. 
Spekpannenkoek, pannenkoek 
met ananas, pannenkoek met 
kaas, pannenkoek neutraal. Wij 
hebben met bewondering naar 
dhr Hendrks gekeken, hij had een 
pannenkoek met kaas, sneed hem 
in punten, net als bij een pizza en 
at de pannenkoekpunten zo uit 

de hand. Geweldig, zo kan het 
dus ook. Mevr Lopez wilde geen 
pannenkoek, maar gelukkig stond 
er nog meer op de kaart. Zij nam 
een salade met tonijn. En ze zat 
er van te smullen. Het hele bord 
leeg. En ze zat mij maar te plagen, 
ze wilde nog koffie, wilde nog niet 
weg, ze had het zo naar haar zin. En 
maar giegelen.
Toen was het weer tijd om naar 
huis te gaan. Terug in de bus, 
richting De Roo, werden de 
bewoners al stiller en stiller. De 
vermoeidheid en de warmte 
begonnen hun tol te eisen. Bij 

De Roo aangekomen kreeg de 
chauffeur een luid applaus. Hij 
heeft ons veilig en vrolijk door de 
dag en de stad geleid. Hij heeft het 
ook naar zijn zin gehad en vond 
het zeker voor herhaling vatbaar. 
En ik? Ik genoot met volle teugen 
van de gezellige en vrolijke sfeer. 
Een dag met een gouden randje. 
Zeker mede door de begeleiders, 
zonder hen hadden de bewoners 
dit tochtje niet kunnen maken. 
Bedankt, lieve mensen, we zijn heel 
blij met jullie.
    
Anny Scheffers  



Maandag 9 september
10.00 - 11.30 Rolstoel-/rollatordans

Dinsdag 10 september
10.00 - 12.00 Zing dan mee!

Woensdag 11 september
10.00 - 11.30 Beeldenclub

Donderdag 12 september
10.00 - 11.30 Creatief atelier
14.00 - 15.30 Optreden 
 Bart van Loon

Maandag 16 september
10.00 - 11.30 Muziekactief
10.00 - 12.00 H&A Mode

Dinsdag 17 september 
Prinsjesdag
10.00 - 12.00 Zing dan mee!

Woensdag 18 september
10.00 - 11.30 Beeldenclub
10.00 - 11.30 Muziekuur
14.00 - 15.30 Bingo
14.00 Jan Bonte komt  
 pianospelen in 
 De Roo

Donderdag 19 september    
10.00 - 11.30 Creatief atelier

Maandag 23 september
10.00 - 11.30 Rolstoel-/rollatordans

Dinsdag 24 september
10.00 - 12.00 Zing dan mee!

Woensdag 25 september  
10.00 - 11.30 Beeldenclub
14.00 Pauwer Girls 

Donderdag 26 september
10.00 - 11.30 Creatief atelier

Maandag 30 september
10.00 - 12.00 Muziekactief

Dinsdag 1 oktober
10.00 - 12.00 Zing dan mee! 

Woensdag 2 oktober
10.00 - 11.30 Beeldenclub
10.00 - 11.30 Muziekuur

Donderdag 3 oktober 
10.00 - 11.30 Creatief atelier

Maandag 7 oktober
10.00 - 11.30 Rolstoel-/rollatordans

Dinsdag 8 oktober  
10.00 - 12.00 Zing dan mee!
11.00 - 14.00 Italiaanse 
 modetassen

Woensdag 9 oktober
10.00 - 11.30 Beeldenclub

Donderdag 10 oktober
10.00 - 11.30 Creatief atelier
14.00 - 15.30 Optreden Anthuro

Maandag 14 oktober
10.00 - 11.30 Muziekactief

Dinsdag 15 oktober
10.00 - 12.00 Zing dan mee!

Woensdag 16 oktober
10.00 - 11.30 Beeldenclub
14.00 - 15.30 Bingo

Donderdag 17 oktober
10.00 - 11.30 Creatief atelier

Maandag 21 oktober
10.00 - 11.30 Rolstoel-/rollatordans

Dinsdag 22 oktober
10.00 - 12.00  Zing dan mee!

 
Woensdag 23 oktober
10.00 - 11.30 Beeldenclub
10.00 - 15.00 Dierenboerderij 

Donderdag 24 oktober
10.00 - 11.30 Creatief atelier
14.15 Jan Bonte komt  
 pianospelen

Maandag 28 oktober
10.00 - 11.30 Muziekactief

Dinsdag 29 oktober
10.00 - 12.00 Zing dan mee!

Woensdag 30 oktober 
10.00 - 11.30 Beeldenclub
10.00 - 11.30 Muziekuur

Donderdag 31 oktober Halloween
10.00 - 11.30 Creatief atelier

Dinsdag 4 november is er weer 
een Rijckehove diner, met 
pianospel door Jan Bonte!
Vanaf 16.30 uur bent u, samen 
met uw partner, familie en 
vrienden van harte welkom in de 
Muziekhof.

U kunt zich tot uiterlijk maandag 
28 oktober opgeven in het 
restaurant. Cliënten betalen niet, 
gasten betalen € 15,00 p.p.

 Kerkdiensten
 In de Muziekhof, elke zondag 
 van 10.30 tot 11.30 uur  
 De rijdende bibliotheek 
 Komt langs, elke donderdag 
 van 10.00 - 12.00 uur
 Internetcafé
 Op het Plein, dagelijks 
 van 09.00 tot 18.00 uur
 
Met vragen kunt u terecht bij 
de zorgmedewerkers.

Activiteitenagenda Rijckehove
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