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Fijne zomer!

kabaal! is een uitgave voor en door cliënten van De Parabool

Feest in de kerk
De Parabool is jarig

Een dagje uit

Column
Zomer
Nu het zomerseizoen op de kalender is aangebroken,
mogen we weer dromen en mijmeren over lange, zonnige,
vrije dagen. Deze dagen kan je in de vakantie naar eigen
wens invullen. Je kunt een dagje uit gaan, lekker zwemmen,
wandelen, fietsen of winkelen. Waar je maar zin in hebt. In
de vakantietijd mag je doen waar je zelf zin in hebt. Als het
ook nog eens lekker zonnig weer is, kan vaak de vakantie
helemaal niet meer stuk. Maar het weer is één van de weinige dingen die we niet zelf kunnen regelen. Heb je deze
zomer toch een paar sombere dagen op de kalender staan?
Neem dan je mooiste, zonnige dromen eens mee de dag in!
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Fijne zomer gewenst!

Hanneke

Tekst

2

De Parabool is
jarig en
is 25 jaar geworde
n.
Zet 16 novembe
r 2017 in je
agenda. Dan gaan
we samen
een feestje viere
n!

16 NOV.

2017

Hang deze op
waar je wilt, want
het
aftellen is bego
nnen. We gaan
er een heel
leuk feest van
maken. Zien we
je dan?

Dit ben ik!

Ik ben Ans Molenaar. Ik
woon sinds een tijdje in een
nieuw appartement aan de
Kuipersstraat in Raalte. Ik
vind het heerlijk om dichtbij
de winkels te wonen.
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Groetjes Ans

Tekst
Even voorstellen

Ook vind ik het leuk om te
wandelen en een lekker
kopje koffie te drinken in het
dorp. Als het minder mooi
weer is houd ik van puzzelen
en tv kijken.

Parabool 25 jaar!
Hieperdepiep hoeraaaa! De Parabool 25
jaar! Op ODC ’t Lantaarntje was het daarom op vrijdag 2 juni één groot feest.

Hij zong liedjes over de fruitshake, tanden
poetsen en dieren in de tuin. We mochten
klappen in de handen, dansen en luchtgitaar
spelen. De kinderen waren erg enthousiast,
hebben goed hun best gedaan en hebben volop
genoten.
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De Parabool is jarig

Dirk Scheele kwam in de ochtend optreden.
Verdeeld over twee groepen mochten we genieten van al zijn liedjes die we allemaal al heeeeeel
goed kenden.

Van al het bewegen kregen we wel honger en
daarom hebben wij om 12.00 uur lekkere patatjes en snackjes gegeten om onze buikjes te
vullen. Mmmmm!
Gedurende de dag mochten wij ook nog omstebeurt gebruik maken van twee springkussens en
de ballenbak die binnen en buiten te vinden
waren.
Met een grote glimlach, mooie foto’s en leuke
herinneringen kijken wij allemaal terug op deze
geslaagde en zonnige feestdag.

De Parabool is jarig!
3 juni was De Parabool jarig en trakteerde op taart!
We zijn aan het kleuren voor de
taart dozen voor de bakkerijen.
Zoals je ziet staat het 25 jarig
bestaan van De Parabool erop.
Een leuke activiteit!

De Parabool is
jarig en
is 25 jaar gewo
rden.
Zet 16 novemb
er 2017 in je
agenda. Dan ga
an we samen
een feestje vie
ren!

16 NOV.

2017

Hang deze op
waar je wilt, wa
nt het
aftellen is begon
nen. We gaan er
een heel
leuk feest van
maken. Zien we
je dan?

Feest bij De Parabool
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Bewegen is leuk
en gezond
Hallo iedereen!
Wat is bewegen toch leuk en
helemaal als je het samen doet.
Iedere woensdagavond komt
Puck beweeg activiteiten met
ons doen op de Boerderij.
Wij hebben al van alles gedaan:
voetballen, jeu de boules,
slagbal, waterspelletjes en met
de gekleurde parachute.
Het is heel leuk en wij hopen
dat iedereen die onze foto’s
ziet ook naar buiten gaat om te
bewegen!
Groetjes alle bewoners van
Boerderij Roelvink

Fit blijven
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Puck en Julie komen elke
maandagavond op de
Roessinksweg/Kurkeikweg
om de bewoners een
uurtje op een leuke manier
in beweging te krijgen.
Met de nadruk op leuk!
Ze moeten plezier hebben
in het bewegen. Dit doen
ze door het in spelvorm te
geven. Een voorbeeld hiervan is bowlen, met flessen
en een bal. Ook dansen/
bewegen op muziek
vinden ze erg leuk. Iedereen beleeft veel plezier
aan dit uurtje en komt
goed in beweging.
Goed bezig dames!

Voetbal: begeleiders
tegen het G-Team

Op vrijdag 16 juni was er een speciaal potje G -Voetbal in Wijhe. Begeleiders tegen de
G-voetballers. Vanuit Heino deden Jelte Boeienga en begeleidster Lieke Helmes mee.
Ook waren er begeleiders en cliënten van Ygdrasil en Overkempe. In de eerste helft
leek men aan elkaar gewaagd, maar uiteindelijk won het G-Team met 2-0.
Het was erg gezellig.
Groeten van Jelte en Lieke
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Marcel had een bijzondere
torenvalk
koningsdag!
Marcel woont op Schuilenburg en wil graag
vertellen wat hij beleefd heeft met koningsdag.
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Deze koningsdag (waarbij onze koning 50 jaar
werd), ben ik met mijn begeleidster en twee mede
bewoners wezen toeren. Omdat de meeste mensen toch voor de tv of op een terrasje zaten, kozen
wij deze dag voor de natuur en dat pakte bijzonder
fraai uit!
Bij een wandeling bij den Alerdinck zagen we een
groot zwanennest met uiteraard een broedende
zwaan! Kort daarop passeerde ons een ree, een
heel rank dier. Daarop volgde een ontmoeting met
een rode eekhoorn, het aanschouwen van vier
boomklevers en een vink.
Daarrna gingen wij naar Herxen en omgeving. Daar
zagen wij vele kieviten en ik zag zelfs een grutto en
drie tureluurs. Verderop was er een torenvalk die in
de kast vloog. Later nog vele, vele zwanen en
ganzen gespot en een broedende houtduif!
Onderweg in de auto nog wat eksters en vlaamse
gaaien, buizerds en nog vele torenvalken gezien.
Nou, ik voelde mij deze dag ook een koning door
het zien van de schoonheid van de natuur!
Het was een fijne koningsdag! En dat meen ik!
Groetjes van Marcel F.

De natuur
Tekst in

eekhoorn

Marcel

zwaan

Fijne vakantie

Kleurplaat
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Op Maat een dagje uit

Dagje weg
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Ieder jaar gaan we samen een dagje wat leuks
doen met elkaar. Deze keer hebben we
‘s morgens vogelhuisjes gepimpt en
‘s middags kwamen
er boerendansers.
Ons thema voor
deze dag was dan
ook boerendag.

Zelf i jsjes maken
Stap 1
Koop Danoontjes

Stap 2
Prik de bovenkant van een klein
lepeltje door het dekseltje heen

Stap 3
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Zet de Danoontjes met
de ingeprikte lepeltjes
4 uur in de diepvries

Stap 4

Stap 5
Smullen maar!!

IJsjes maken

Haal de ijsjes uit de diepvries en
trek het bakje er voorzichtig vanaf

Op pad met oldtimers
Op zaterdag 27 mei gingen een aantal bewoners van de Kurkeikweg, Ambulant,
Roessinksweg en inloop de Eik naar de oldtimerrit. Het was erg warm. Wel 30 graden!
Maar het was heel erg gezellig! Martha, Desiree, Femmie, Patricia, Daniëlle, Roger en
Evelien hebben het erg naar hun zin gehad! Kijk voor meer foto’s op www.schalkhaarlife.nl
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