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NIEUWSBRIEF    September 2019 
 

Welkom bij de 2e nieuwsbrief van 2019 

Voorjaarsmarkt 2019 

Op zaterdag 25 mei jl. heeft weer de jaarlijkse voorjaarsmarkt plaatsgevonden. Ook dit jaar 

was de belangstelling weer enorm en hartverwarmend. Familie, vrienden en zakenrelaties 

konden zien wat de cliënten van Loods360 de afgelopen periode hebben gemaakt. Van 

schilderijen tot keramiekproducten en van broodplanken tot sleutelhangers, iedereen vond 

wel iets wat bij hem of haar paste. Onder het genot van iets te drinken en te eten konden 

bezoekers kennismaken met onze cliënten en het aanbod van loods360. Het is verbluffend 

om te zien hoeveel belangstelling mensen hebben in 

de mooie producten die onze cliënten maken en met 

name naar de ontwikkeling die zij doormaken door 

toch te proberen iets moois te produceren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afsluiting en vakantie (al zijn we alweer begonnen!) 

Op donderdag 25 juli vertrokken we om 13:30 uur met z’n allen naar de bowlingbaan in  
‘s-Heerenberg, het op één na laatste onderdeel van de twee activiteitenweken. Het was zo’n 
40 graden buiten, lekker warm dus, maar gelukkig had de bowlingbaan airco. Om 14.00 uur 
begonnen we en mochten maar liefst twee uur bowlen! Na enkele opstartproblemen was 
iedereen best fanatiek en dit zorgde voor een gezellige sfeer. Het was echt leuk, we konden 
wel drie rondes spelen.  
 
Na het bowlen was het tijd voor de laatste activiteit, met iedereen in de loods samen eten! 
Op het menu stonden pizza’s, heel veel pizza’s. Veel verschillende smaken, de keuze was 
reuze, we noemden het een pizzafestijn. Voordat we mochten eten, deden we een 
complimentenrondje. We zeiden allemaal twee positieve woorden over je buurman of -vrouw. 
Af en toe was het nodig om een hulplijn in te schakelen, dan mochten we de 
complimentgever een beetje helpen. Ook dit was weer heel gezellig en duurde tot 19:00 uur, 
want toen was het vakantie, de vakantie die iedereen wel had verdiend! 
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Vakantieverhalen 

Hopelijk hebben jullie net zo veel genoten van jullie vakantie als wij van onze. We hebben 

iedereen gevraagd of ze een stukje wilden schrijven daarover en er zijn heel wat inzendingen 

gekomen, veel leesplezier! 

Tessa en Vera 

Wij zijn met de ouders van Vera, haar zusje en haar hond op vakantie geweest naar 

Duitsland, naar Hoch Sauerland van Center Parcs. Het was ongeveer drie uur rijden. We 

hebben veel leuke dingen gedaan en we hebben ook het plaatsje Winterberg bezocht, wat er 

heel mooi uitzag in de zomer en waar Vera heeft gerodeld. We zijn ook met een boot de 

Edersee op geweest en hebben we meegedaan aan de Crazy Bingo (helaas niets 

gewonnen). Op het park hebben we nog minigolf gespeeld en dit was ook erg leuk. Het was 

een erg leuke vakantie en het ging helaas te snel voorbij, maar aan het einde had ik ook wel 

weer zin om naar huis te gaan. 

Maarten 

In juni ben ik een weekje weggeweest, op een mini roadtrip. De reis begon op weg naar 

Montreux in Zwitserland om het standbeeld van Freddie Mercury te bezichtigen en een 

bezoekje te brengen aan de studio van Queen waar ze hun laatste paar albums hebben 

gemaakt. Toen we daar toch waren, zijn we met de trein de berg in gegaan. Vervolgens zijn 

we richting Europa-Park in Duitsland gegaan waar we de volgende drie dagen hebben 

rondgelopen. Daarna zijn we op de weg naar Phantasialand even langs Holiday Park 

geweest, maar dat viel erg tegen. De laatste twee dagen zijn we in Phantasialand geweest, 

wat mooier was dan Europa-Park, maar die heeft wel wat meer spectaculaire achtbanen.                                                                                                                                                                   

Bobby en Debbie 

Wij zijn vijf dagen op een camping in Zeeland geweest, vlakbij Burgh-

Haamstede, in de laatste week van de vakantieperiode. Redelijk wat 

regen gehad, maar ook opklaringen waarbij we lekker in de zon 

hebben gezeten bij onze duinlodge. Het was een leuk knus hutje met 

alle basisbenodigdheden en helaas een hard bed en luide koelkast. 

Vaak buiten gegeten, maar dat moest af en toe wel onder het afdakje.  

 

Gelukkig konden we wel gewoon lekker een paar 

keer naar het strand. De eerste keer waaide het 

echt heel hard, de tweede keer was het een stuk 

beter weer en zijn we zelfs een beetje verbrand! Ook hebben we toen 

een paar mooie schelpen gevonden. Een hele fijne vakantie gehad, maar 

toch ook wel blij om weer naar huis te gaan.                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                      

Zoë 

In de vakantie ben ik thuisgebleven met mijn oma. We hebben samen een paar leuke uitjes 

gemaakt, naar het dorp en naar de markt. Bij de Hema hebben we nog heerlijk ijskoffie 

gedronken, dus we hebben het wel gezellig gehad :) 

Iris 

Samen met mijn vriend en de vouwwagen ben ik ben een weekendje naar het natuurbad 

Engelbert in provincie Groningen geweest. Het was erg knusjes! Daarnaast ben ik ook in de 

stad Groningen geweest en hebben we de Martinitoren beklommen (300 treden). Wat een 

spierpijn de volgende dag!   
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Bo 

Met mijn ouders heb ik een leuke en gezellige vakantie gehad. We zijn met het vliegtuig naar 

Spanje geweest. We verbleven in een all inclusive hotel in Roquetas de Mar, waar we 

heerlijk hebben gegeten. Ik heb daar vooral veel gezwommen en in de zon gelegen, maar 

we zijn ook nog een dag naar het winkelcentrum geweest.  

Jade 

Op de laatste vrijdag van de vakantie ben ik samen met mijn ouders naar Madrid gegaan 

voor een lang weekend. Mijn vakantie was redelijk goed. De eerste dag hebben we een 

beetje een chilldag gehad. Zaterdag namen we de Hop-on Hop-off bus, die een bepaalde 

route door Madrid rijdt. Daarmee gingen we naar veel winkels en hebben we veel gewinkeld. 

Ik heb daar een nieuw IPhone-hoesje gekocht en een spijkerjas. Verder zijn we ook uit eten 

geweest bij hele goede restaurants.  

Zondag zijn we naar een kunstmuseum geweest en daarna uit lunchen. Ook heeft mijn vader 

een paar foto’s van mij gemaakt op het dak van het hotel. Die avond zijn we ook weer uit 

eten geweest en toen zijn we maandag vanuit Madrid teruggereisd naar Nederland. Dat 

waren de highlights van mijn vakantie. 

Linn                                                                         

Ik wist dat ik in de vakantie niks te doen zou hebben, dus had ik een paar weken van te 

voren op internet gezocht naar een zomerkamp. Zo 

ben ik bij summercamp Heino terechtgekomen. Het 

was natuurlijk wel een beetje spannend om op 

kamp te gaan, omdat ik dat nog nooit eerder had 

gedaan en vooral omdat ik daar niemand kende.  

Summercamp Heino is in Overijssel, bij het plaatsje 

Heino. Het is een kamp voor kinderen uit Nederland 

maar ook uit Duitsland. Het is dus een internationaal kamp en er werd dus ook regelmatig 

Engels gesproken. Ik vond het zelf wel leuk dat er kinderen uit andere landen waren. Naast 

Nederlanders en Duitsers waren er ook twee Belgen en een 

Spanjaard. Er was een groep voor kinderen en een groep 

voor de jeugd, waar ik bij zat. Die groep was voor 11 tot en 

met 16 jarigen, zelf ben ik 14 jaar.  

Tijdens de zes dagen dat ik op kamp was, hebben we 

allerlei leuke dingen gedaan. We hebben bijvoorbeeld 

diverse outdoor activiteiten gedaan, zoals hoogte- en laagteparcours (klimmen tussen de 

bomen), boogschieten, kanovaren en trapezesprong. Ook zijn we een dagje naar 

attractiepark Slagharen geweest. 

Het was een leuke week en dus een geslaagd kamp!  

Arent 

Dit jaar ben ik thuis gebleven, bij mijn vader. Ik heb mijn vader in de achtertuin meegeholpen 
met van alles en nog wat. Ook ben ik dit jaar thuis gebleven voor de jonkie konijntjes, waar 
verderop in de nieuwsbrief nog een stukje over staat. Ik heb mijn vader meegeholpen met 3 
hele grote filterbakken, voor een vijver vol met vissen die we achter ons huis hebben staan. 
In de filterbakken stoppen we eerst een geraamte, waarop volgens roosters komen en wat 
jutendoeken. Als dit er allemaal inligt, dan gaan er flink wat lavasteentjes en planten in en 
wordt het een natuurlijke filter. Voor de rest ben ik bezig geweest met de jonkie konijnen, 
maar op de laatste dag van de vakantie ben ik nog naar België geweest, wat heel gezellig 
was, en hebben we lekker bij de McDonalds gegeten. 
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Sanne 

In mijn vakantie heb ik verschillende dingen gedaan en ondernomen. Zo heb ik mijn 

verjaardag gevierd met familie en buren en ben ik samen met mijn ouders en zusje een paar 

dagen naar een hondencamping in Drenthe geweest. Dat is een kleine camping die omheind 

is waar honden los mogen lopen en met elkaar mogen spelen. Terwijl we daar waren, zijn we 

een dagje naar Groningen geweest, een dagje wezen varen in Friesland en hebben de 

tentoonstelling gezien van kamp Westerbork.  

Zelf ben ik nog alleen met de trein een weekendje naar Den Haag geweest. Op zaterdag heb 

ik alvast het Malieveld bekeken en ben ik naar het centrum geweest. Terwijl ik in het centrum 

even een pauze had genomen, werd ik aangesproken door een mevrouw naast mij en 

hebben we 20 minuten een fijn gesprek gehad. Op zondag heb ik een aantal dingen bezocht 

en bekeken zoals het binnenhof en het Vredespaleis.  

 

Ik sliep in een hostel en daar kwam ik iemand tegen om samen mee naar het concert van 

Pink te lopen. Dit was namelijk het hoogtepunt van mijn weekendje weg en mijn vakantie, het 

concert van Pink! Het was hartstikke gaaf en is zeker voor herhaling vatbaar. Op maandag 

ben ik nog met de mevrouw, die ik zondag had ontmoet, samen met de tram naar het strand 

van Scheveningen geweest. 

 

Ik kijk met plezier terug op deze vakantie. Het bevatte veel hoogtepunten waar ik trots op kan 

zijn en ik heb activiteiten gedaan die ik maanden of jaren hiervoor niet gedurfd zou hebben. 

 

Esther 

Na een heerlijke nacht rust word ik wakker in het huis van Fred en Claudia, waar ik een week 

op het huis mag passen en eigenlijk gewoon op vakantie ben ;). Met een warme kop thee 

loop ik richting de tuin waar ik elke dag geniet van het ochtendzonnetje en waar ik de 

fluitende vogels hoor, vlinders zie en zelfs een ooievaar heb gespot! Ik besef dat vooral de 

kleine dingen in het leven mij gelukkig maken. In de toekomst zal ik vaker op huizen en 

huisdieren passen in heel Nederland. 

De week vloog voorbij. Ik ben elke ochtend gaan 

wandelen in Velp of de bossen, heb veel boeken 

gelezen, getekend en ben naar de Posbank geweest, 

waar de heide nu volop in bloei staat. (Tip! Als je nog 

niet bent geweest, het is nu prachtig!) Je kunt bij 

Paviljoen De Posbank ook nog eens een heerlijke 

appeltaart eten. Zo'n twee jaar geleden ben ik verhuisd 

van Rotterdam naar Beek, maar ik was nog nooit naar 

Arnhem geweest, dus besloot ik op de elektrische fiets 

van Claudia te gaan. Wat een vrijheid! En wat een leuke 

stad!  

Ook ben ik naar het Gelders Geologisch Museum 

geweest, waar ik een rondleiding kreeg en de man vol 

passie vertelde over edelstenen en mineralen. Er zit ook 

een winkeltje bij waar ik verschillende edelstenen heb 

gekocht. Door de rondleiding heb ik interesse in de 

werking daarvan en ben ik er veel over aan het lezen. 

Misschien heb ik wel een nieuwe hobby gevonden!  
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Mijn hobby 

In de nieuwsbrief wordt regelmatig aandacht besteed aan de vrije tijd van onze cliënten en 
hun hobby’s. Deze keer heeft Arent een stukje geschreven over zijn hobby. 

Mijn naam is Arent, ik ben 16 jaar oud en een van mijn 
favoriete hobby`s is konijnen fokken. 
Ik heb thuis nu: 
- 1 vrouwtjeskonijn, haar naam is Funny 
- 1 mannetjeskonijn, zijn naam is Snuffy 
- 2 jonkies van het eerste nest van het vrouwtje 
- 5 jonkies van het tweede nest die ik wil gaan verkopen 
 
Bij het fokken van konijnen komt nog best wel wat kijken 
en zijn er een aantal dingen waar je goed op moet letten. Zo weet je bijvoorbeeld dat als een 

mannetje hard met zijn achterpootjes op de bodem van de 
kooi stampt, dat hij dan geslachtsrijp is. Dan kan je op zoek 
gaan naar een geschikt vrouwtjeskonijn, die uit een ander 
nest is gekomen dan het mannetje. Als je dan wil dat ze 
gaan voortplanten, dan moet het vrouwtje in de kooi van 
het mannetje, omdat zijn geur daar inzit. Als het dekken is 
gelukt, kan je na twee weken kijken of het vrouwtje 
zwanger is. Dit kun je aan haar merken doordat ze van 
zich afbijt. Vervolgens moet ze weer terug naar haar eigen 
kooi, om daar een nestje te gaan bouwen.  

 
De zwangerschap duurt 28 tot 32 dagen. Als de jonkies 
dan geboren zijn, gaan na 10 dagen de oogjes los en 
zullen ze proberen te gaan lopen. De eerste periode 
schrikken ze nog wel van mensen, maar ze raken 
langzaam gewend. Als je een jonkie wilt aaien, moet je 
eerst de moeder aaien, zodat haar geur aan je hand zit 
en er geen vreemde geur op het jonkie komt. De eerste 
twee weken krijgen ze alleen moedermelk, hierna zullen 
ze langzaam beginnen met hooi te eten. Wanneer ze 
zelfstandig kunnen eten, kun je een rennetje op het gras 
gaan zetten. Dit is buitenkooi waar ze lekker hun energie kwijt kunnen. Na 6 tot 8 weken 
mogen ze bij de moeder weg en gaan ze op zichzelf wonen in hun eigen kooitje! 
 
 
 
 
Bedankt voor het lezen van onze nieuwsbrief. De volgende zal in december verschijnen met 
aandacht voor de kerstmarkt (wat lijkt dat nog ver weg!) en verhalen over de 
werkervaringsplaatsen die Loods360 biedt in samenwerking met verschillende bedrijven. 
Tot dan!  


