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Nieuw: de nieuwsbrief 
De Instuif krijgt een nieuwsbrief! Tot vandaag 
was deze er nog niet en het leek ons leuk per 
maand een nieuwsbrief te maken om al onze 
nieuwtjes en bezigheden aan iedereen te 
laten lezen.  
 
 
Sinterklaasje is gekomen…. 
Sinterklaas en al zijn Pieten troffen dit jaar een 
heel leeg pand aan bij de Kruisweg 622 te 
Hoofddorp. Ja, helaas moest ook de Instuif 
vanwege Corona de deuren dichthouden voor 
al onze deelnemers. Jammer genoeg kunnen 
we al geruime tijd niet meer gezellig spelletjes 
spelen met elkaar, hard werken in het 
handarbeidlokaal of handwerken met de vele 
bollen wol.  
Maar gelukkig kreeg de Sint een slim plan. De 
Sint heeft de kadootjes achtergelaten bij de 
leiding van De Instuif met het verzoek al die 
kadootjes aan de deelnemers persoonlijk te 
bezorgen. En dat heeft die lieve begeleiding 
van de Instuif gedaan!  
Wat een vrolijke gezichtjes en blijdschap toen 
iedereen een memoryspel kreeg. 
 
Hier rechts bovenin een foto van Dorine met 
het presentje van de Sint. Net als alle andere 
deelnemers was zij erg blij. 
  
 
Wist u dat ….. 
Er hard wordt gewerkt in het gebouw van de 
Aanloop? Op het moment van schrijven wordt 
de keuken geheel vernieuwd. 
 
De begeleiders van de Instuif het heeeeeel erg 
jammer vinden dat wij nog niet door kunnen 
gaan met al onze activiteiten? En dat zij de 
deelnemers erg missen!! 
 
Op de FaceBookpagina Stichting de Aanloop 
hele mooie foto’s staan van Piet en Tineke 
vanwege hun jubileum van 10 jaar bij 
rolstoeldansen? 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Feestdagen 
Wij wensen jullie allemaal hele fijne, gezellig 
en gezonde feestdagen! Dat 2021 maar een 
heel mooi jaar mag worden. 
 
En niet te vergeten…. 
Dat we maar weer snel 
aan de slag kunnen gaan 
op de zaterdagen met  
spelletjes, broduren, zagen, schilderen, 
breien etc. 
 
 
Heb je nog aanvulling voor onze aankomende 
nieuwsbrief? Mail het even naar 
instuif@deaanloop.nl met jouw nieuwtje of 
verzoek met vermelding van ‘de nieuwsbrief’.  


