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Herfstrecept

1   
Snipper de ui. Veeg de 
champignons schoon met 
keukenpapier en snijd in 
plakjes.

2

Verhit de boter in een pan met 

een dikke bodem en fruit de ui 3 

min. op middelhoog vuur. Voeg 

de champignons toe en bak al 

omscheppend 5 min. mee. Voeg 

de bloem toe en bak 1 min. mee. 

Voeg het water toe en verkruimel 

de bouillontabletten erin. Breng 

het geheel aan de kook en laat 

10 min. met de deksel op de pan 

op laag vuur koken.

3

Voeg de crème fraîche toe, roer 

door met een garde en serveer.

Combinatietip 
Lekker met fi jngesneden selderij.

Variatietip 
Vervang de kippenbouillon 

tabletten door groentebouillon 

tabletten voor een vegetarisch 

gerecht.

Ingrediënten

4 personen
1 middelgrote ui

250 g champignons

50 g ongezouten roomboter

25 g tarwebloem

1 liter kraanwater

2 kippenbouillontablet

3 el crème fraîche
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Muziek in Katwijk en de Gezonde Lunch, Voorhout

Muziek in Katwijk 
op donderdag en vrijdag.

Ik ben Harald en begeleid verschillende 
vormen van muziekactiviteiten in Katwijk. 
Denk hierbij aan muziekles (voor een 
bepaald instrument), het begeleiden van 
een band, het produceren van muziek of het 
samen maken/spelen van muziek. 

Er zijn vrij veel voorzieningen voor iedereen 
die interesse heeft, je hoeft niet je eigen 
spullen al te hebben. We hebben o.a. 
(bas)gitaren, een drumstel, verschillende 
trommels/bongo’s, piano, keyboard, 
xylofoons en blokfl uiten. 

Er wordt gekeken naar een passende 
muziekactiviteit voor iedereen die dat zou 
willen, omdat muziek een prima onderdeel 
kan zijn van iemands herstel, een heerlijke 
afl eiding is en ook gewoon superleuk is om 
te doen! 

Adres: Duindoornlaan 34 te Katwijk.
Contact: Harald Schuur, h.schuur@
rivierduinen.nl en 06 - 574 02 218

Gezonde Lunch Voorhout
Workshop “Gezonde lunch” 
maandagochtend in Buurtkamer Speleweij 
Voorhout, in samenwerking met Welzijn. 

Teylingen zonder dagbestedingsindicatie, 
voor en met de bezoekers van de 
Buurtkamer.

Workshop “Kookles Movens Salem”
maandagmiddag in Katwijk met 
dagbestedingsindicatie.
Het belang van deze activiteiten is het 
contact met elkaar, het samen bezig zijn en 
samen eten. Samen denken we na over 
welk recept, wat is er in de aanbieding en 
gaan dan de boodschappen doen.
Wie hulp nodig heeft bij ’t koken krijgt dat, 
terwijl een ander de maaltijd bijna 

zelfstandig kan bereiden. Die vrijheid is er. 
Doel van de workshop is samenwerken, 
vaardigheden ontwikkelen, zelfstandigheid 
bevorderen, gestructureerd en budget 
neutraal leren werken. Kom eens gezellig 
langs. Aanmelden kan via 
Loes van Duijvenvoorde, 
activiteiten begeleider Rivierduinen 
telefoonnummer  06 - 504 29 114 en 
l.vanduijvenvoorde@rivierduinen.nl

Gezonde Lunch, Voorhout en Kookles Movens Salem, Katwijk
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De Jojo Koffiecorner, Sassenheim 

De JoJo in Sassenheim
Ontmoeten door doen!
Elke dinsdag- en donderdagmiddag van 
13:00 - 17:00 uur kunt u gezellig aanschuiven 
in de koffiecorner. Onder het genot van 
een lekker bakje koffie of een ander 
drankje kunt u een gezellig groepje vormen 
met diverse mensen die hier ook voor de 
ontmoeting komen. 
Daarnaast kunt u deelnemen aan 
het breicafe en verschillende andere 
activiteiten en workshops. 
De verschillende creatieve workshops 
worden tegen kostprijs aangeboden. U 
kunt eraan deelnemen met als doel gezellig 
samen bezig te zijn maar het 

biedt ook mogelijkheden om te kijken of 
deel te nemen aan andere activiteiten en 
projecten die er binnen de JoJo zijn zoals: 
houtbewerking (wel dagbestedingsindicatie 
voor nodig), de weggeefwinkel, 
het repaircafe, de fietsenmakerij 
en de computerafdeling. 

De JoJo: Hortusplein 14 te Sassenheim

Creatief Atelier in Lisse

Het creatief atelier is gelegen in de 
universiteit Lisse en is toegankelijk 
voor iedereen. U heeft hier geen 
dagbestedingsindicatie nodig om 
deel te nemen.
Deelnemers kunnen zich uiten door aan de 
slag te gaan met tekenen en schilderen. 

Sommigen hebben ervaring en anderen 
weer niet, dat maakt dus helemaal niet 
uit! De activiteiten geven een opbouwende 
artistieke verbetering en dit kan bijdragen 
aan een stuk positief zelfbeeld en herstel.

Naast tekenen en schilderen is er ook 
een Tiffanygroep (glasbewerking) 
en een fotogroep.

Kosten worden in overleg bepaald 
(voornamelijk materiaal gebruik).
Het creatief atelier is onder andere open 
op dinsdag, woensdag en donderdag.

U kunt zich aanmelden via creatief.atelier@
hotmail.com of bellen naar  
06 - 204 13 679 Claudia Borst.
Adres: Het creatief atelier:  
Volksuniversiteit, Vuursteeglaan 9, Lisse

Creatief Atelier, Lisse
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De herfst puzzel van Movens
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Ik ben Janine Boting en mag nu al 2,5 
jaar het Movens Duin & Bollen team 
vertegenwoordigen.

Ontzettend leuk en afwisselend werk zoals 
het houden van de intakegesprekken, 
medecollega’s ondersteunen, 
Movens op de kaart zetten, het kunstproject 
opstarten en de aanvoer van producten van 
het cadeauwinkeltje de HopShop regelen. 
En aangezien we net uitgebreid zijn met 
nieuwe collega’s kunnen we nog een breder 
aanbod van dagbesteding bieden. 
Verder houd ik van picknicken, dansen 
op festivals, m’n moestuintje, suppen 
onder een warm zonnetje en van dingen 
terugvinden. 

Als mensen tevreden naar huis gaan na een 
dagdeel dagbesteding en naar mij hartelijk 
gedag zwaaien terwijl ik op kantoor zit, 
weet ik dat wij als team iets heel moois 
aanbieden! Trots op!

Werkdagen: Coördinator Movens 
Duin&Bollen: maandag t/m donderdag                   
Beeldend therapeut: maandagmiddag ADB 
Zoetermeer
Bereikbaar op: 06 - 309 83 929 
en j.boting@rivierduinen.nl. 
En neem ook ‘n kijkje op www.movens.nl !

Industrie, werkplaats “Vele Handen”
Bij de industrie, ook wel werkplaats 
“Vele handen” , worden allerlei kleine 
inpakwerkzaamheden verricht. 
Deze activiteiten vinden 4 dagen per week 
plaats van 9.00-11.45 en van 13.00-16.00 uur. 

Allerlei inpakwerkzaamheden vinden hier 
plaats. Bijvoorbeeld schroefjes inpakken, 
tandenstokers, klosjes garen, elastiek 
verpakken enz. De werkzaamheden zijn heel 
divers. Het is voor iedereen mogelijk om 
hier aan te werken. De ene persoon kan bijv. 
stickertjes plakken, de ander kan bijv. de 
schroeven tellen en afwegen. 

Zo is er voor iedereen de mogelijkheid 
zich nuttig te maken en mee te werken 
aan het inpakproces.

U kunt hiervoor contact opnemen met 
Wim van Rijn: w.vanRijn@rivierduinen.nl 
of 06 - 525 43 141
adres: Duindoornlaan 34 te Katwijk.

Even voorstellen...  Janine Boting

Werkplaats “Vele Handen”, Katwijk
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De Jojo Houtbewerking, Sassenheim

Houtbewerking

De houtbewerking is een activiteitenplek/
werkplaats in Sassenheim gesitueerd in 
de JoJo, dit is een ontmoetingswerkplaats 
met een repaircafé, weggeefwinkel, 
fi etsenmakerij, naaiatelier etc. 

In de houtbewerking worden artikelen 
gemaakt voor particulieren of gemeentes, 
denk aan nestkastjes, insectenkasten en 
spaarpotten. 
Maar er worden bijvoorbeeld ook gitaren 
opgeknapt of meubels gerepareerd.

Technische kennis is wel handig maar 
niet vereist, er zijn werkzaamheden voor 
iedereen te bedenken. Sfeer is ontspannen 
en werkdruk doen we niet aan.

Adres: 
Hortusplein 14, 2171 GZ Sassenheim
geopend op dinsdag en donderdag van 
09.00-16.30 uur en op vrijdagmiddag van 
13.00-16.30 uur.
 r.rotteveel@rivierduinen.nl   
tel.: 06 - 216 99 069
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Galerijk is een kunstproject wat nog in de 
kinderschoenen staat, maar wel mooi is 
om al te benoemen! Hier zullen kunstwerken 
verzameld worden van deelnemers die 
op verschillende manieren betrokken 
zijn binnen Rivierduinen: bijvoorbeeld 
via creatief ateliers binnen Movens, 
betrokken met een trajectbegeleider, een 
wijkverpleegkundige of op de creatieve 
afdeling binnen een kliniek. Verschillende 
werken zullen geëxposeerd worden binnen 
de gang van Rijnveste. 

Daarbij zullen alle werken (na wel een kleine 
keuring) deelnemen aan onze kunstuitleen; 
beginnend binnen Rijnveste en daarna zijn 
er mogelijkheden om dit binnen geheel 
Rivierduinen te organiseren. Tevens zou een 
schilderij (als de kunstenaar dit zou willen) 
na een aantal maanden uitgeleend te zijn, 
gekocht kunnen worden!

Wilt u meedoen, kent u iemand die mee  
zou willen doen of zou u gewoon wat  
meer informatie willen? Neemt u dan  
vooral contact op met Janine Boting via  
j.boting@rivierduinen.nl of 06 - 309 83 929

Wandelgroep “natuurbeleving”,  Katwijk

Op de woensdagmiddag  van 13.30-15.00 uur 
wandelen we vanuit Salem (Katwijk)  naar de 
duinen en naar het strand. 
Dit is niet alleen een wandeling maar ook 
een natuurbelevenis, waar we planten 
en dieren bekijken en erover leren. Bij 
interesse doen we ook wat ontspanning en 
ademhaling oefeningen. Ook hebben we af 
en toe een quiz over de dieren en planten. 
Onderweg drinken we koffie met een 
koekje, wat in de rugzak meegenomen is.
 
Contact: Connie van Rijt, c.vanRijt@
rivierduinen.nl en 06 - 466 48 718

  

Galerijk beginnend in de gang van Rijnveste

Wandelgroep “Natuurbeleving”, Katwijk
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De Hopshop, Katwijk

De HopShop
De cadeauwinkel is gelegen binnen het 
gebouw “Salem” en ligt op de eerste etage. 
Als u via de hoofdingang van het gebouw 
binnenkomt, aan uw rechterhand.  
Het betreft een multifunctionele ruimte. 
Op de dagen dat de winkel niet open is, 
is het een kantoorruimte van 
Beschermd Wonen.

Wat houdt het cadeauwinkeltje in?
Deze winkel fungeert op verschillende 
manieren. Het is een zinvolle leer- 
en werkplek voor mensen met een 
psychiatrische beperking. Een werkplek 
als dagbesteding en een mogelijkheid deze 
werkplek in te zetten als brugfunctie naar 
de maatschappij. Niet alleen qua werk 
maar ook door deze winkel open te stellen 
voor alle mensen om ons heen die een 
mooie cadeautje zoeken voor zichzelf 
of voor een ander.

Daarnaast worden er verantwoorde, 
zelfgemaakte producten verkocht 
die gemaakt zijn binnen de creatieve 
dagbesteding van Movens (creatief Katwijk, 
Houtbewerking Sassenheim, ateliers binnen 

“Op eigen Wieken” en aan het Granaatplein 
en tevens de fotogroep van Movens Leiden). 
Ook voor deze mensen kan het een mooi 
gegeven zijn, dat zij weer iets kunnen 
maken waar een ander blij mee kan zijn. 
Dit gevoel van “nuttig zijn” kan van grote 
meerwaarde zijn bij het herstelproces.

Werkzaamheden binnen de winkel:
- zorgdragen voor binnenkomende 
producten
- zorgdragen voor winkelinterieur
- klanten vriendelijk en geduldig benaderen
- mooi inpakken van eventuele cadeautjes
- terugkoppeling van goed / minder goed 
lopende producten
- omgaan met geld
We zijn momenteel nog druk bezig met de 
productie en de bevoorrading!

De openingstijden betreft:
Vrijdagochtend van 9:30-11:30u.

Toekomstige openingstijden:
Woensdagochtend van 9:30 - 11:30u.
Maandagochtend van 9:30 - 11:30u.
Adres: Duindoornlaan 34 te Katwijk

logo ontworpen ism MoBi
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Sport in Katwijk

Sinds kort hebben we een mooie 
fitnessruimte waar iedereen aan zijn fitheid 
kan werken. Er staat een apparaat om wat 
goede krachtoefeningen te doen. Ook staan 
er verschillende cardioapparaten zoals een 
roeiapparaat, fiets en een crosstrainer. Met 
deze apparaten kan je goed aan de conditie 
werken. In de omgeving zijn er ook mooie 
mogelijkheden om in beweging te komen, 
zo is er een voetbalveldje waar we met een 
aantal mensen kunnen voetballen 
en is er een mooi zwembad. 

De fitnessruimte is open op maandag en 
vrijdag, ik ben er om jullie te helpen bij de 
sportactiviteiten. Tot ziens!

Gijs Kaptein, bewegingstherapeut
g.kaptein@rivierduin.nl en 06 - 836 40 975

Movens Creatief te Katwijk

Wat is er zo al allemaal mogelijk? 
In principe alles wat de bezoeker zou 
willen doen of uitproberen, dus we spelen 
in op hun wens. Er staan schilderezels 
met allerlei benodigdheden voor diverse 
schildertechnieken, allerlei tekenmateriaal, 
breien ,haken, Décopatch (werken met 
servetten), ijzer/metaal draadfiguren enz. 
Uiteraard wordt er ook op de jaargetijden 
in gespeeld met een keur aan mogelijkheden 
en diverse materialen.

Als er zelf geen keuze gemaakt kan worden, 
kan er samen met je gezocht worden en 
kan er ook via het internet ideeën 
opgedaan worden. Als het materiaal niet 
voorhanden is, word het aangeschaft.
Ook is er een mogelijkheid om mee te 
helpen aan het werkproject de HopShop; 
een cadeauwinkeltje van Movens. 
Vanuit diverse hoeken binnen Rivierduinen 
worden producten aangeleverd.

U kunt contact opnemen met Nelleke 
Messemaker; n.messemaker@
rivierduinen.nl of 06  -208 79 223
Adres: Duindoornlaan 34 te Katwijk

 

Sport, Katwijk

Movens Creatief, Katwijk
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Ontmoeten in Noordwijkerhout

Ontmoeten in Noordwijkerhout
Huiskamerproject Stuifduin, Reuring, 
de Dierenhoeve

Huiskamerproject Stuifduin
Binnen Stuifduin, het nieuwe 
appartementencomplex waar mensen 
vanuit het BAVO-terrein naartoe zijn 
verhuist, bieden we verschillende 
activiteiten aan zoals het ontbijt- 
en het lunchproject. 
Er is een wandelgroepje op maandag.
Op vrijdagmiddag kun je een plaatje 
aanvragen bij “u vraagt wij draaien” 
onder genot van een borrelhapje om 
alvast het weekend in te luiden. 

Elke even week is er een fi lmavond 
en elke oneven week wordt er bij het 
bowlingcentrum All American bowlen in 
partycentrum Flamingo’s gebowld. 
Er kan gezellig met elkaar muziek 
gemaakt worden en mooie gesprekken 
hebben over verschillende thema’s 
die aangeboden worden. 

Reuring Noordwijkerhout
Op dinsdag en donderdag werken we samen 
met Reuring waar je met een grotere groep 
mensen bij elkaar kan komen voor een 
kopje koffi  e, sport en spel en oa creatieve 
bezigheden. Deze activiteitenplek is zonder 
dagbestedingsindicatie toegankelijk.

De Dierenhoeve 
Tevens hebben we ook een samenwerking 
met De Dierenhoeve die elke doordeweekse 
dag plek biedt om oa verschillende dieren 
te verzorgen: vogeltjes eten te geven, 
het eten te bereiden, kluswerkzaamheden 
te doen etc. 
           
Adres Huiskamerproject: 
Stuifduin 80 te Noordwijkerhout
contact: Robert Meijer, r.meijer@
rivierduinen.nl en 06 - 572 50 876
Margreet Stol, m.stol@rivierduinen.nl 
en 06 - 578 37 969

Adres Reuring Noordwijkerhout: 
Maasgaarde, dr Poelslaan 21 te 
Noordwijkerhout
contact: Nelleke Messemaker, 
n.messemaker@rivierduinen.nl 
en 06 - 208 79 223
Robert Meijer, r.meijer@rivierduinen.nl 
en 06 - 572 50 876

Adres De Dierenhoeve: 
Sint Bavolaan (achter de oude Dierenhoeve) 
te Noordwijkerhout
contact: Janine Boting, j.boting@
rivierduinen.nl en 06 - 309 83 929
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 Hallo allemaal,

Mijn naam is Fernando Wittenberg, 
werkzaam bij Movens Alphen a/d Rijn.
(Wij zeggen hier in Alphen bij ’t Trefpunt). 
Daar heb ik een dubbele pet:

- Coördinator dagbesteding
- Bewegingsagoog

Dat doe ik op maandag/dinsdag/woensdag 
en donderdag en dat al bijna 14 jaar!
Hopelijk lezen jullie deze nieuwsbrief met 
net zoveel plezier als hij is gemaakt!
Groetjes, Fernando 

Op ‘t Trefpunt hebben we een crea ruimte, 
waar er 9 dagdelen per week diverse 
activiteiten worden aangeboden. Er worden 
geen groepsactiviteiten aangeboden maar 
ieder bepaald voor zichzelf wat hij of zij 
doet. Je kan het niet verzinnen of het is 
wel mogelijk, van breien tot haken, van 
tekenen tot schilderen. Vouwen, kralen, 
gips, mozaïeken, 3d kaarten, borduren, vilt 
en noem maar op. Men kan materialen van 
thuis meenemen, maar ook materialen 
van de crea gebruiken, hier vragen we een 
kostprijs voor. 

Eén middag in de week hebben we een 
speksteenactiviteit, dan wordt er druk 
geschuurd, geschaafd, gevijld en gepolijst. 
Deelname aan de crea gaat sinds de 
coronaperiode op afspraak, dus ieder heeft 
vaste dagdelen waar hij/zij verwacht wordt. 
Een goede sfeer vinden we op de crea erg 
belangrijk en door andere bezig te zien, 
doe je inspiratie op. Dus om aan de crea 
deel te nemen hoef je niet perse heel 
creatief te zijn, dat komt vaak vanzelf wel!
Judari, Edith en Karin

Even voorstellen... Fernando Wittenberg

Muziek op woensdagmiddag
Elke woensdagmiddag van 14.00 tot 16.00 
is er op het Trefpunt in Alphen aan den 
Rijn de muziekactiviteit. Deze activiteit 
wordt door een van de deelnemers zelf 
georganiseerd. Hij haalt bij de begeleiding 
de bluetooth speaker op en maakt er een 
‘u roept wij draaien’ middag van. 

Er wordt ook regelmatig een liedje 
meegezongen met de microfoon of 
gevraagd of bepaalde mensen nog gaan 
zingen. Het is een heel ontspannen en 
veilige omgeving voor iedereen en wordt 
wekelijks druk bezocht. 

‘t Trefpunt, Alphen aan den Rijn



Sport, Alphen aan den Rijn

Richard Koster

Sport in Alphen

Het beweging/sportteam  
in Alphen bestaat uit 4 mensen:
- Annabel
- Charmaine
- Fernando 
- Gijs

Het aanbod begint zich langzaam uit te 
breiden. Dan moet je denken aan:

- Beweging aan huis
- Fitness
- Zwemmen
- Wandelen

Van maandag t/m vrijdag wordt er iets 
aangeboden. Dat is op alle niveaus. 
Dus je hoeft geen topsporter te zijn 
om bij ons te beginnen! 
Het belangrijkste vinden we vooral dat 
mensen in beweging komen op een 
plezierige manier! Iedereen is welkom 

Met sportieve groet,
Annabel, Charmaine, Fernando en Gijs


