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Nieuwtjes van Vrije Tijd
Nu de corona een klein beetje naar de achtergrond raakt maken we weer plaats
voor een normale nieuwsbrief Vrije Tijd. We blijven vooral leuk nieuws brengen.
Het zomerprogramma is in volle gang. Met heel veel extra telefoontjes zitten de
meeste activiteiten vol in Doorn. In Zeist zijn helaas op dit moment te weinig
aanmeldingen om de activiteiten door te laten gaan. Mocht je nog ergens voor op
willen geven neem dan zo snel mogelijk contact op met ons. Voor Doorn geldt
dat veel vol zit maar mocht je nog mee willen doen bel dan even met vrijetijd om
te kijken wat de mogelijkheden zijn.
Zoals jullie allemaal weten zijn onze oud collega’s Coralien en Nicole vertrokken
naar een nieuwe werkplek. We zijn heel blij dat we twee nieuwe collega’s
hebben. Per 1 september gaat Victoire Vaessen en Jessica den Besten werken bij
ons op de afdeling Vrije Tijd. Victoire werkt nu op werkplaats Boswijk en Jessica
werkt nu op Ganzenstraat 5. In september zullen zij een stukje in de nieuwsbrief
zetten zodat jullie ze beter leren kennen. Wij zijn hier uiteraard heel erg blij
mee!!
Het dweilorkest “De batenbouwers uit Nieuwegein” die maandag 6 juli hebben
opgetreden hebben een stapel CD’s gebracht. Mochten jullie belangstelling
hebben kun je er ééntje komen ophalen bij de servicebalie.

Tentsoos
Op de volgende woensdagmiddagen is de
tentsoos open van 14:00-16:30 uur:
Woensdag 5 en 12 augustus
Op de volgende vrijdagavonden is de tentsoos
open van 19:00-21:00 uur:

Vrijdag 14 en 28 augustus
Op de volgende zondagen is de tentsoos open van 14:00-16:30 uur:
Zondag 2, 16, 23 en 30 augustus.

Start van de clubs
De verwachting is dat de meeste clubs voorzichtig van start gaan in de eerste
week van september. Op dit moment worden de plannen uitgewerkt hoe dit zal
gaan gebeuren.

Het blote voeten pad
Met de start van ons zomerprogramma is er een blote voeten
pad gemaakt. Hier kun je lopen over een pad met zand en
schelpen en zelfs een beetje door het water. Dit pad ligt in het
bosje voor het gezondheidscentrum. Deze hebben we laten
liggen zodat we er vaker gebruik van kunnen
maken. Dagbesteding, maar ook woningen kunnen daar
gebruik van maken. Laat ons (mag op de dag zelf) weten
wanneer je komt, dan kunnen we de slang aanzetten en
stoelen klaarzetten.
Wel moeten jullie zelf de handdoeken meenemen.

Leenderij
Goed nieuws iedereen!!!!!. Jullie kunnen
stoppen met zoeken. Het Bingo spel is weer
terug in de kast op de leenderij. Naast de leuke
feestjes en activiteiten van Vrije Tijd kan er op
de woningen dus ook weer bingo gespeeld
worden. Vergeet niet dat er ook nog meer te
lenen is zoals knutsel boxen, nieuwe
luisterboeken en een aangepast memoryspel.
Dit spel is speciaal gemaakt door een paar
bewoners van Plein 13.

Fablab en Leenderij

Het Fablap gaat vaker nieuw aangepast materiaal voor fun of praktische
hulpmiddelen bij de leenderij brengen. Jullie kunnen die gaan lenen
en uitproberen op de woning.
Een aantal van jullie hebben “kanjers in de keuken” al geprobeerd. De reacties
waren positief.
Ben je ook een kanjer in de keuken? Kom het uitproberen. Met dit recept
erbij maak je een lekker zomers drankje.
Recept: Schuifelen on the beach 😉
Groene smoothie (1 groot glas of 2 kleine)
1 handje spinazie
1 kleine appel
Halve banaan
200 ml kokoswater (150 melk met goeie scheut kokosmelk
Blaadjes van 1 takje munt

Enquête voor cliënten en begeleiders
We zijn al super blij met de antwoorden die we
hebben ontvangen van cliënten en begeleiders op
de vragen van onze enquête. Er zitten al
zeker punten tussen die we kunnen
gebruiken. Maar om echt goed te weten wat de
bewoners
van Bartiméus Doorn/Zeist/Driebergen willen op
gebied van Vrije Tijd hebben we meer
antwoorden nodig. Het mooiste zou zijn meer dan
de helft aan woningen.
We zien jullie antwoorden graag te gemoed!

Veranderingen en extra informatie
over het zomerprogramma
Opgeven voor het zomerprogramma kan alleen via vrijetijd@bartimeus.nl
Je krijgt altijd een bevestiging van je inschrijving. Mocht je die niet gehad
hebben is er wat fout gegaan, kijk dus even goed in de mail.

Bartiméus on the beach-Zeist
Zaterdag 15 augustus kun je je slippers aan trekken. Aan het strand ga je
pootjebaden in de zee, hoor je de zeemeeuwen, ruikt het naar vis en heb je
waterpret. Echte golven kunnen we niet regelen, maar wel leuke dingen doen
die aan een dagje strand doen denken. Op het grasveld worden plekken
gecreëerd, waar je per groep kan relaxen. Onder een parasol zitten geeft
verkoeling met een drankje of een ijsje. We nemen je mee over het blote
voeten-pad, een pad waar je waterpret kan hebben en je kunt een spelletje
doen. De kosten zijn €3,00 en dat is inclusief een drankje , ijsje en zure haring.
Het vindt plaats op het grasveld tussen Fonteinstraat en de Muziekstraat.
Jammer genoeg zijn er op dit moment te weinig aanmeldingen. Het zou zonde
zijn als niet door kan gaan! Het heeft veel voorbereiding nodig voor en daarom
willen we graag weten voor donderdag 3 augustus wie zich nog willen
opgeven.

Bartiméus op zijn Hollands- Zeist
Zaterdag 28 augustus komt de pannenkoekenbakker naar Zeist toe. Ook hier
zijn te weinig aanmeldingen om door te laten gaan. Wil je toch nog graag naar
deze activiteit geef je dan snel op bij Vrije Tijd. Het is onbeperkt pannenkoeken
eten voor € 6,00. Ook zal er een draaiorgel zijn. De pannenkoeken kunnen ook
op de woning opgegeten worden.
Geluiden speurtocht
Binnen een uur naar de supermarkt, dierentuin en het strand?
Dat kan tijdens de geluidenspeurtocht!
21 augustus in Zeist: tussen 18.00 en 21.00 uur
26 augustus in Doorn: tussen 13.30 en 17.00
Ieder kwartier start er een nieuwe groep. 2 dagen voor
aanvang horen jullie via VT wanneer jullie woning ingepland is.
Hebben jullie een voorkeur? Schrijf je in en/of laat je voorkeurstijd weten via
vrijetijd@bartimeus.nl

Extra activiteiten

1 augustus komt er een pianist optreden met een toegankelijke mix van
herkenbare, populaire en chansons, jazz etc. Het begint om 14:00 uur en duurt
tot ongeveer 16:00 uur met een korte pauze. Neem je eigen beker mee voor
limonade. Kosten €3,00. Opgeven kan nog tot zaterdagochtend 10 uur.

Mocht je je vervelen
Wij hebben een linkje door gekregen voor 4 muzieknummers op
YouTube.
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXdsQKnn2-1IG0LsNFYwoYf0E28Qzv6u

Ik ben online
Wisten jullie dat er steeds meer komt te staan op www.ikbenonline.com
Het Fablap heeft een podcast gemaakt die iedereen kan belluisteren. Je kunt
luisteren met je eigen code of met de code 002233. Je klikt dan op het plaatje
van een viooltje.
Ook staan de Kapeldiensten er op, luisterverhalen, schatkist vol verhalen van
Wija, Radio Bartje en informatie over corona. Echt de moeite waard om eens te
luisteren!

Wij wensen jullie veel plezier de komende weken met het
zomerprogramma!

Openingstijden
Openingstijden Soos, Servicebalie en Leenderij Doorn
De Soos is open op:
gesloten
De Leenderij is open:
Op afspraak. Bel even met 6809.

De Servicebalie is open:
Alleen telefonisch en of via de mail

Openingstijden Soos Zeist
gesloten

Reacties op de nieuwsbrief
Carolien Verhagen
cverhagen@bartimeus.nl
Afdeling Vrije Tijd
Als u de nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen kunt u zich afmelden via vrijetijd@bartimeus.nl

