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     Hoi allemaal, 
 

Dit is alweer de tweede nieuwsbrief van 2015!!! 
 
Wat hebben we op Ons Plekje weer ontzettend leuke dingen gedaan.  
Van Koningsdag, NK tennis, BBQ seizoen geopend, activiteiten met Kastanjehof, DJ Bart enz.enz. 
                                     

Lees snel verder en geniet 
 
        Groetjes, Team Ons plekje 
 
 
Droomsessie: 
 
Naar aanleiding van de droomsessie zijn er al vele mooie dromen uitgekomen. Zeker die van de 
jongeren.  
Een daarvan was op elkanders appartement eten in een klein groepje. We zijn begonnen met 1 
keer per maand op de maandag bij elkaar te eten. Pieter beet de spits af om voor de eerste keer 
op zijn appartement te koken. Marijke en Petra hadden zich ingeschreven om bij hem te eten. Ivy 
was de aanwezige begeleiding. Wat had Pieter een goede bami gemaakt.  
De keer daarop ging Marijke de kok zijn en zette een heerlijk gerecht op tafel en was een goede 
gasvrouw tegelijk.  
Het eten in een klein groepje beviel goed. Het is lekker rustig en je kan gezellig met elkaar kletsen, 
dit  waren vooral verhalen die we elke keer terug hoorden. Vandaar dat we nu samen hebben 
besloten dit om de week voortaan op de maandagavond te doen. De jongeren kunnen zich op een 
lijst in de algemene ruimte inschrijven.  
 
 

 
  
 
 
 
Vanuit die dromen kwam ook de volgende droom. Namelijk dat Bart graag een keer DJ zou willen 
zijn bij Kastanjehof.  
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DJ Bart en asperges eten 
 
28 mei zijn we met Henk, Bart, Daan, Marijke, Maartje, Ivy en Paul asperges gaan eten bij 
Kastanjehof. Eens per jaar wordt dit georganiseerd, uiteraard in het aspergeseizoen, zodat ook de 

mensen die dit nooit maken de gelegenheid krijgen om te proeven van het “witte goud”. Het waren 

3 gangen, namelijk eerst een aspergesoep, gevolgd door gekookte asperges met ham, ei, krieltjes 
en botersaus. Als toetje was er pudding met vruchtensaus. 
Bart had in de dromensessie aangegeven een keer muziek te willen draaien bij Kastanjehof. Dit 
idee werd goed ontvangen en in overleg met beheerder Ludo, was het idee geboren om dit te 
combineren met een bestaande activiteit. In dit geval mocht Bart dus draaien tijdens het 
aspergemenu. Bart heeft dit erg goed gedaan. Hij had muziek uitgekozen die goed bij de senioren 

in de smaak viel. Veel plaatjes uit de jaren 60 en 70 met af en toe iets eigentijds “want er mag ook 

wel iets nieuws tussen” aldus Bart. 

Iedereen was hier erg enthousiast over, dus Bart is al meteen gevraagd om bij een volgende 
activiteit ook muziek te komen draaien. Hij zal de muziek verzorgen tijdens de haringmiddag op 21 
juni op Kastanjehof en dat zal vast niet de laatste keer zijn. 
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Update: De tuin van Ons Plekje 
 
Vanuit het dromenoverleg zijn er meerdere vragen gekomen om iets met de tuin te doen. Hiervoor 
ligt er momenteel een aanvraag bij de Vereniging van Eigenaren om een border aan te mogen 
leggen zodat we wat vaste planten kunnen planten. 
Marijke, Bart en Paul zullen zich verder bezig houden met de aankleding en het onderhoud van de 
tuin. Hiervoor zijn er nu bij de Pimpernel al aardig wat planten en potten aangeschaft, zodat we 
ook zonder border toch kunnen genieten van mooie bloemen en planten. Daarnaast is de 
kruidentoren weer compleet, waar al flink uit wordt geknipt om het eten en de kannen water een 
beetje op te leuken. 
Verder is Lea bezig een kast van steigerhout te bouwen voor in de tuin, waar al het 
tuingereedschap en andere tuinspullen in kunnen worden bewaard. 
 
 
BBQ seizoen geopend  
 
Toen het weer wat beter begon te worden, hebben we de bbq meteen tevoorschijn gehaald en 
hebben met zijn allen een heerlijke BBQ gehad. Iedereen hielp mee met bedenken wat te kunnen 
maken. Groentenspiezen, garnalenspiezen, bbq worstje en natuurlijk een heerlijke salade enz.  
Een super gezellig avond. De eerste bbq weer van 2015 en dat er velen mogen volgen.  
Henk en Bart waren de koks vanavond. Ze deden het super!! 
Vervolgens hebben we ook nog een BBQ gehad in Kastanjehof een paar weken later. Deze was 
ook erg gezellig samen met de senioren.  
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Een goede daad 
Anneke, Petra en Maartje hadden op een woensdagmiddag in de tuin een konijntje gevonden. Het 
was een tam konijntje want het bleef de hele tijd op ons terras zitten. Het kwam zelfs naar ons toe! 
De meiden vonden het heel leuk en Anneke heeft het konijn opgepakt. Ze kwamen met het idee 
om het konijn naar de kinderboerderij in Geldrop te brengen. 

Petra heeft er naartoe gebeld en het één en ander geregeld. Lia en Gijs kwamen toevallig op 

bezoek en zijn hebben het konijn naar de kinderboerderij gebracht. 
Anneke en Petra zijn na een aantal weken het konijn op gaan zoeken. Hij vermaakt zich prima op 
de kinderboerderij en heeft de naam Peter gekregen! 
 

 
 
 
Teamuitje Ons Plekje team.  
 
4 juni had het team weer een teamuitje.  
We verzamelde bij Ivy om 13.00 in Veldhoven. Zoals elk jaar weet niet het gehele team wat er die 
dag op planning staat. Dit is altijd weer een leuke verassing.  
We zijn naar Browns (een leuke lunchroom) gelopen en begonnen met een high tea. We hadden 
erg  geluk met het weer en konden heerlijk buiten zitten.  
De high tea en het samen bij elkaar zijn als team, was zeer geslaagd!! 
Vervolgens zijn we naar Eindhoven gegaan en daar zijn we naar een Xitroom gegaan.  
Een uniek, spannend en uitdagend spel, waarmee je jezelf en je groep op de proef kunt stellen. 
Wij als Ons Plekje team waren super enthousiast en gedreven. Je wordt 60 minuten opgesloten in 
een kamer en moet hier uit zien te komen. De weg naar buiten bestaat uit een aaneenschakeling 
van het oplossen van raadsels, het volgen van cryptische aanwijzingen, vinden van geheime 
vakjes en verstopte sleutels en nog veel meer! 
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Door middel van goede samenwerking en de juiste denkwijze probeer je te ontsnappen uit deze 
Xitroom. Dit was echt heel gaaf en spannend. We waren echt net op tijd naar buiten. De klok stond 
precies op 00:00 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
NK tennis: we hebben een Nederlands Kampioen in ons midden!!! 
 
Zondag 7 juni stond voor Henk, Anneke, Maartje en Marijke in het teken van tennis. Deze dag 

vond in Haaren het Nederlands Kampioenschap Tennis plaats, 
waar onze jongeren met Floortje Voets aan mee mochten doen. 
Het was een prachtige dag, de zon scheen volop, iedereen had 
zijn of haar nieuwe tennistenue aan en de sfeer op de tennisclub 
was prima. Er waren in totaal bijna 100 deelnemers die in hun 
eentje of in dubbelspel tegen elkaar mochten spelen. 
Bij thuiskomst bleek het feest te zijn: Henk was eerste geworden 
binnen zijn poule, oftewel: hij is Nederlands Kampioen geworden. 
Supertrots natuurlijk heeft hij aan iedereen zijn beker laten zien. 
Ook Maartje en Marijke, die samen als koppel hebben getennist, 
waren in de prijzen gevallen, zij waren samen tweede geworden, 
ook supergoed natuurlijk!! 
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Wandel 4daagse 
 
Marijke, Pieter, Bart en Henk hebben dit jaar mee gedaan aan de wandel vierdaagse. Marijke, 
Pieter en Henk liepen de 10 kilometer, Bart liep 5 kilometer met begeleiding.  
Wat een sportievelingen weer bij Ons Plekje. De laatste avond werden ze binnen gehaald door 
een aantal jongeren van Ons Plekje met een aantal ouders. Weer een knappe prestatie.  
 

          
 
Wist je dat? 
 
We nog vele anderen activiteiten hebben ondernomen. 

 …….we op Hemelvaartsdag met Laurens, Anneke, Petra, Koen,Maartje en Ivy naar 

Valkenswaard zijn geweest naar de jaarmarkt. Was super gezellig en we hadden top weer.  

 …..dat Marijke, Maartje, Petra, Daan, Laurens, Koen, Henk, Bart en Ivy  mee naar de 

voorstelling van Peter Pan in het Speelhuis in Helmond zijn geweest. Danielle de vriendin 
van Daan trad daar op met haar toneel groep, Podium W. Het was een super voorstelling. 
Echt super knap!  

 …….dat Marijke en Petra weer hebben afgedanst en we met een groepje zijn gaan kijken.  

 …….dat Henk, Laurens, Daan, Koen, Bart, Petra, Marijke, Maartje en Ivy Konings”nacht” in 

Geldrop centrum gevierd hebben, maar helaas regende het zo hard dat het maar van korte 
duur mocht zijn. Eerst was er een leuk bandje aan het spelen, maar door het slechte weer 
werd de DJ afgelast.  

 …….Koningsdag ook gevierd in het centrum van Geldrop op een gegeven moment met de 

gehele groep en Paul.  

 …….Marijke, Henk, Koen en Ivy op de fiets naar Nuenen naar een benefietconcertje zijn 

geweest. 

 ……..Carla met Marijke en Maartje op de Dag van het Kasteel, naar Kasteel Heeze is 

geweest.  

 …..Cheryl geslaagd is voor haar stageperiode en alweer klaar is bij Ons Plekje. Ze gaat nu 

naar het tweede jaar. Veel succes in haar verdere opleiding.  

 ……dat Petra weer tante is geworden van haar neefje Steve.  

 ……dat Koen weer oom is geworden van zijn neefje Jonas. 


