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1. Nieuws 

 In de week van 8 tot 14 april is het de week van 

ervaringsdeskundigheid! Kijk op 

www.ervaringsdeskundigen.nl voor meer informatie. 

2. Interview  

Iedere maand gaan we een bezoeker van CJOE@Curtisslaan 
interviewen. Hij/zij mag aan het eind iemand kiezen die we 
volgende maand terug kunnen vinden in het CJOE boekje. Deze 
maand is de eer aan Ingeborg. 
 

1. Hoe heet je ? 
Ingeborg 

 
2. Wat vind je van CJOE ? 

Leuk & gezellig.  Lekker koffie drinken en koekjes eten.  
 

3. Hoe vaak kom je bij CJOE ?  
Ik kom 3x in de week bij CJOE 
 

4. Welke activiteiten bezoek jij bij CJOE ? 
Kleuren, zingen & dansen  
 

5. Word je vrolijk van CJOE ? 
Ja 
 

6. Pluspunten.  
Dat we daar vaak kunnen zitten 
 

7. Minpunten ?  
Ik vind alles leuk aan CJOE 
 

8. Wie wil je dat de volgende wordt voor dit interview? 
Aan Simin 

http://www.ervaringsdeskundigen.nl/


3.  Activiteitenoverzicht 

Groepsbegeleiding 

Voor de bewoners van de Curtisslaan en Plesmanlaan vindt er 
iedere woensdag groepsbegeleiding plaats. Hier worden 
onderwerpen behandeld die door de bewoners zelf kunnen worden 
aangevraagd. 
 

Inloop Curtisslaan 

Iedere maandag, donderdag en zaterdag vindt er een inloop plaats 
waarin er ruimte is voor ontmoeting, een kop koffie/thee en het 
uitwisselen van ervaringen van de dag. 
 

Inloop Ypendael 

Iedere zaterdag vindt er een inloop plaats waarin er ruimte is voor 
ontmoeting, een kop koffie/thee en het uitwisselen van ervaringen 
van de dag. 
 

Kerkdienst  

In iedere even week vindt er een kerkdienst plaats. Dit is om de 
woensdagavond vanaf 20:00uur. Kijk in het weekoverzicht voor de 
exacte data. 
 

Met het nieuws de week in 

Iedere maandagochtend gaan we de week goed beginnen. Onder 
het genot van een kop koffie en thee nemen we het nieuws van 
afgelopen week door en kijken we vooruit naar wat er de 
aankomende week op de planning staat. 
 

Sporten met Reakt 

Vanuit Reakt komt Erik of Dennis iedere woensdagochtend om te 
sporten bij Piet Vink 



Sporten met Jeroen 

Onze collega Jeroen (van de Curtisslaan) zal iedere 
maandagmiddag en donderdagmiddag gaan sporten bij Piet Vink 
 

Levensverhaal delen 

Tijdens deze bijeenkomst is er de ruimte voor een gastspreker 
(iedere week een nieuwe) die zijn/haar levensverhaal vertelt. Deze 
bijeenkomst is er om gelijkwaardigheid te creëren en om 
herkenning en erkenning te vinden bij elkaar. 
 

Inloop Ervaringsdeskundige 

Vind je het fijn om even je verhaal kwijt te kunnen en te praten met 
een ervaringsdeskundige? Kom dan langs bij Kees! Iedere 
dinsdagmiddag zit hij voor jullie klaar. 
 

Trainingen 

Vera biedt trainingen aan gericht op je herstel. Dit kan in 
groepsverband maar ook individueel. Geef het aan bij de 
begeleiding als je interesse hebt in een cursus of training. 
 

En dan nog even dit… 

Mocht je graag iets willen betekenen voor CJOE? Laat dit dan weten!  
Dit kan bij: 

 Eline Kulsdom: 06-86853515 of 

e.kulsdom@fonteynenburg.nl 

 Hazel Basak: 06-86876553 of h.basak@fonteynenburg.nl 
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Maandag 
Activiteit: Tijd: Bijzonderheden: 
Met het nieuws de 
week in 

10:00 tot 12:00  

Sporten met Jeroen 16:30 tot 18:00  
Inloop Curtisslaan 19:00 tot 20:00  

 
Dinsdag 
Activiteit: Tijd: Bijzonderheden: 
Herstelverhaal delen 10:00 tot 11:30  
Inloop 
ervaringsdeskundige 

14:00 tot 17:00  

Kookworkshop 16:00 tot 18:00  
 
Woensdag 
Activiteit: Tijd: Bijzonderheden: 
Sporten met Reakt 09:00 tot 10:00  
Groepsbegeleiding 
Ypendael 

18:00 tot 19:00  

Groepsbegeleiding 
Curtisslaan 

19:00 tot 20:00  

Kerkdienst 20:00 tot 21:00 Alleen op 3 en 17 
april 

 
 
 
 
 
 
 



Donderdag 
Activiteit: Tijd: Bijzonderheden: 
Sporten met Jeroen 16:30 tot 18:00  
Inloop Curtisslaan 19:00 tot 20:00  

 
Vrijdag 
Activiteit: Tijd: Bijzonderheden: 
Internetcafé 15:00 tot 16:00  

 
Zaterdag 
Activiteit: Tijd: Bijzonderheden: 
Inloop Ypendael 14:00 tot 15:00  
Inloop Curtisslaan 15:00 tot 16:00  

 
 
 
  



 


