
 

 

 

 

 

 

In 2019 hebben ongeveer 100 collega’s de training ‘Grijs, Groen en Gelukkig’ gevolgd en 

succesvol afgerond. Deze training werd gegeven door IVN Natuureducatie en  

zorgde voor een eerste verkenning in mogelijkheden van natuurbeleving in de 

ouderenzorg. Ook vrijwilligers konden hun kennis verbreden tijdens de training 

‘Natuur doet je goed’. Tijdens en na afloop van de trainingen zijn collega’s en 

vrijwilligers actief aan de slag gegaan met eigen ideeën en mooie activiteiten.  

Of het nu grote activiteiten of kleine initiatieven zijn, de resultaten willen we  

graag met iedereen delen! Veel leesplezier! 

 

 

 

Dieren kijken in de Beekse Bergen 
 

In september hebben cliënten van Moerzicht, Randhof en 

dagbesteding een bezoek gebracht aan de Beekse Bergen. 

Sommige dieren waren erg nieuwsgierig, zoals deze giraffe. Hij 

kwam de bus even van dichtbij bekijken. 

 

 

 

 

Kweekwagen op wielen 
 

In Stroodorpe verbouwen ze kruiden en tomaatjes in een 

kweekwagen op wielen. De kruiden worden geplukt en 

verwerkt in de dagelijkse maaltijden, zoals een heerlijke 

groene salade. 

 

 

 

Grijs, Groen en Gelukkig – Zorggroep Ter Weel 



 

Gooi de hengel maar uit! 

Zorgcollega’s van Abbekindershof hebben in september een hele mooie activiteit georganiseerd. 

Ze delen zelf hun verhaal:  

 

Dhr. van Hameren vertelde dat hij altijd graag ging vissen. “Ik heb nog een hengel met een molen 

en een viskoffer thuis staan.” zo vertelde hij. “Dat zou ik toch nog graag een keer willen doen.”  

Zo is het plan ontstaan om een vis uitje te organiseren.  Dhr. Sluijter wilde ook wel mee, hij heeft 

altijd gevaren en kan er erg van genieten om naar de boten te kijken.  

 

26 september was het zo ver. Het was een beetje donker weer met 

regenachtige, koude voorspelling. De vraag was of we zouden gaan, maar 

de heren wilden dit voor geen goud missen,  dus we zijn goed voorbereid 

met poncho’s, paraplu’s en fleece dekens op pad gegaan. Chauffeur Henk 

bracht ons met de bus naar Wemeldinge. Op de kade in Wemeldinge 

hebben we de hengels uitgegooid! Dhr. van Hameren was die dag onze 

held, want hij durfde de pieren aan de haakjes te doen ☺  

 

We zaten net te smullen van een heerlijk broodje 

met warme knakworstjes, toen we beet hadden! 

Snel draaiden we de hengels op en kwam er al 

spetterend een dikke zeebaars boven water!  

  

Dhr. Sluijter kon niet goed meehelpen met vissen, maar 

aan de kade lag een binnenvaartboot graan te laden, 

dat was voor Dhr. Sluijter natuurlijk het neusje van de 

zalm.  

We hebben met elkaar een fantastische middag gehad! 

Zondag middag hebben we op de afdeling de zeebaars 

gebakken en hebben de cliënten er lekker van gegeten.   

 

 

Samen bloembollen planten  
 

Op verschillende locaties zijn de bloembollen weer gepland. 

Zo ook in de tuin van Ter Weel Goes. Hier trokken cliënten 

van de Groe hun werkhandschoenen aan en met elkaar 

verdeelden ze de bloembollen over de tuin. Nu is het 

wachten tot de tulpen en narcissen naar boven komen. 

 

 

Nieuwe rolstoelfiets voor Randhof! 
 

Op donderdag 14 november mag Randhof, met dank aan een financiële bijdrage van het Dr. C.J. 

Vaillant Fonds, een rolstoelfiets in ontvangst nemen. Hierdoor kunnen ook cliënten in een 

rolstoel genieten van een heerlijke fietstocht.  

 

Wil je meer weten of leuke activiteiten en ideeën delen? Neem dan contact op met   

Suzanne Bassie (suzanne.bassie@terweel.nl). 


