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

  NIEUWSBRIEF 

                                                                                                24 oktober 2018 

AGENDA                       
Dinsdag 13 november 

De tweede dinsdag van de maand, dus….. soos in “DE BRON” van 14.00 tot 16.00 uur  Waar we 

klaverjassen , rummikub en sjoelen en uiteraard is er koffie of thee. 

Donderdag 22 november   
Bingo in “DE BRON”  Aanvang 14.00   tot 16.00 uur. Er zijn 4 rondes met een pauze voor gratis koffie 

of thee met een koekje en heel aardige prijsjes.  

Uw bijdrage € 4,00.   Iedereen is welkom.  
 

Dinsdag 11 december 

De tweede dinsdag van de maand, dus….. soos in “DE BRON” van 14.00 tot 16.00 uur  Waar we 

klaverjassen , rummikub en sjoelen en uiteraard is er koffie of thee. 

                              Donderdag 20 december Kerstviering  
Eucharistieviering om 15.30 uur in onze kerk “De Bron” celebrant is pastor W. Bekedam.   

Na afloop een gezellig samenzijn in de ontmoetingsruimte, en zoals U van ons gewend bent een 
verzorgd samenzijn. 

Het is de bedoeling dat we rond 20.00 uur de bijeenkomst beëindigen.  

De kosten bedragen €. 7,50 per persoon.    U kunt zich opgeven bij:  
Dhr. Jeurissen Schepenstraat 16 tel:515355. 

Dhr. Olde Bijvank Omnium 31 tel: 519318 

Uiterlijk 10 december willen wij weten of U wilt deelnemen. 

Jo Jeurissen 

Workshop hoe blijft je brein fit 

De KrimpenWijzer en de Werkgroep Molukse Ouderen verzorgen dinsdag 27 november de workshop 

“Hoe blijft je brein fit!”. Dit is een interactieve middag voor senioren woonachtig in Krimpen a/d IJssel. 

Tijdens deze middag leren deelnemers door middel van speelse oefeningen om hun brein fit te houden. 

Ook krijgen ze handvatten om meer rust en ruimte in hun hoofd te krijgen. 

Iedereen heeft het wel eens: ineens niet meer op de naam van die oude klasgenoot kunnen komen. Of 

mensen weten niet meer wat ze in de supermarkt allemaal moesten kopen. Hun sleutels zijn ze ook 

om de haverklap kwijt. Behoorlijk vervelend. Daar is iets aan te doen. Door de hersenen te trainen 

kunnen mensen nieuwe verbindingen leggen en hun hersenen daarmee maximaliseren. Ze nog beter 

laten werken zodat ze beter kunnen onthouden. Een betere concentratie mogelijk maken en informatie 

makkelijker uit het geheugen kunnen ‘opvissen’. Tijdens deze workshop leert men tips en trucs om zelf 

in het dagelijkse leven mee aan de slag te gaan. Bewegingswetenschapper Laura Kerszenblat geeft de 

workshop. Zij is een ervaren hersentrainer. De workshop vindt dinsdag 27 november van 13.30 tot 

15.30 uur plaats. Inloop is vanaf 13.00 uur. De locatie is Wijkgebouw Umam aan de Meerkoetstraat 

81. Deelname kost €3,50, inclusief koffie/thee. Aanmelden voor deelname bij het vrijwilligersloket 

KrimpenWijzer via tel.:0180-515840 ( maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur) of per e-

mail: vrijwilligers@krimpenwijzer.nl. Hierbij geldt vol is vol. 

PCOB activiteiten: Dinsdag 20 november in kerkelijk centrum “DE ARK” Burgemeester Aalberslaan 41 

aanvang 14.= uur inloop vanaf 13.30 uur gratis koffie en thee. 

“Onderwijs ,Vroeger en nu” De geschiedenis van het lager onderwijs in woord, beeld en filmpjes 

met de nadruk op de laatste 100 jaar door de heer G.R. Leijsen uit Maasland. 

Terug naar KBO  

mailto:vrijwilligers@krimpenwijzer.nl
http://www.christoffelparochie.nl/index.php/ongecategoriseerd/96-kbo

