
Secretariaat Schepenstraat 16 2922VS Krimpen a/d IJssel tel:180.515355 

  NIEUWSBRIEF 

 

                         

AGENDA 
Dinsdag 10 september 
Tweede dinsdag van de maand met………. soos in “DE BRON” van 14.00 tot 16.00 uur   

waar we klaverjassen , rummikub en sjoelen en uiteraard is er koffie of thee. 
Ook niet leden zijn van harte welkom. 

Donderdag 26 september 
Bezoek aan museum Prinsenhof Delft. Vertrek om 10.30 uur vanaf “de Bron” met auto’s van 

de deelnemers. 
We parkeren in Delft bij de tramhalte  Afrikalaan (gratis) en gaan met het openbaar vervoer 

lijn 1 naar halte Prinsenhof in Delft. Vandaar lopend naar restaurant Suikerbuik en genieten 
aldaar van de hartige Proeverij met koffie. Hierna te voet naar het museum, daar krijgen we 

een rondleiding met als onderwerp Willem van Oranje en zijn gezin. De rondleiding duurt 
ongeveer een uur waarna nog wat vrij  kan worden rondgekeken. 

Uw bijdrage € 20,=; houders museumkaart € 9,= minder. Opgeven voor 21 september bij: 
Wim v. Druenen tel: 515527 of Wim Pierik tel: 520716 

 
Dinsdag 8 oktober 
Tweede dinsdag van de maand met………. soos in “DE BRON” van 14.00 tot 16.00 uur.   

 
Dinsdag 22 oktober  Filmvertoning  Titel nog onbekend. 

  
Bestuurswijziging Tijdens een gesprek met de voorzitter en de secretaris heeft het algemeen 

bestuurslid Frans Rademakers laten weten dat hij zich terug trekt uit het bestuur van onze 
vereniging. Namens het bestuur Frans bedankt voor jouw inbreng in de afgelopen periode. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Heeft U behoefte aan een goed gesprek? 

Ons lid mevrouw Banting (psychologe/sociologe) tevens parochielid is bereid om mensen die 
in een proces van rouwverwerking maar vooral ook traumatische gevallen zoals huiselijk 

geweld, scheiding, slechte jeugdjaren enz. zitten,  behulpzaam te zijn.. De hulp biedt zij 
gratis aan gezien haar leeftijd (78 jaar) wenst zij de gesprekken echter te beperken tot  

4 á 5 per week. Hanna Banting is te bereiken op e-mail:  Hanna.Banting@outlook.com.  
Onze secretaris is in het bezit van haar visitekaartje. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Training  “Brein Fit” najaar 2019 Cognitieve Stimulatie  

Tijdens deze training bestaande uit zes bijeenkomsten maken de deelnemers kennis met de 
methodiek die Laura Kerszenblat -Bewegingswetenschapper en Hersentrainer - heeft 
ontwikkeld: “Beweeg je brein”- Cognitieve stimulatie en beweging.   

De methodiek bestaat uit uitdagende, interactieve oefeningen met  verschillende 
moeilijkheidsgraden. Deze worden deels uitgevoerd met behulp van beweging en deels met 

spelvormen waarbij de deelnemers naar oplossingen moeten zoeken.  
De oefeningen zijn zo gemaakt dat de volgende hersenfuncties worden geprikkeld:  

•    het geheugen    •   namen onthouden   •    ruimtelijk inzicht    •   concentratie  
============= 

Datum: Dinsdag 1, 8, 15, 22, 29 oktober en 5 november 2019 Tijd: 13.30 - 15.30 uur 
Locatie:   Meerkoetstraat 81, 2922 GM Krimpen aan den IJssel       Kosten:   € 18,50 p.p.  

bij inschrijving te voldoen       Aanmelden:  Vrijwilligersloket KrimpenWijzer in het 
Gezondheidscentrum T. 0180-515840   Ook voor verdere informatie.   
 

Jo Jeur 23.8.19 

Terug naar KBO  
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