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Zomermaatje(s)

Lieve Allemaal,

De zomer is begonnen en dat betekent vakantietijd. Vaak een fijne tijd, maar soms ook een
tijd van eenzaamheid. Als familie en vrienden er een paar weken niet zijn, kan het gemis
van een maatje voor een praatje groot zijn. Daarom blijven we de hele zomer open.
Weliswaar met een aangepast programma, maar we willen er juist zijn voor hen die een
luisterend oor of lotgenotencontact missen. Weet dat onze deur open staat!

In augustus is het programma nog iets aangepast en zijn we op maandag en woensdag
gesloten. Kijk voor de exacte data in onze activiteitenkalender. Iedereen is die maand
welkom van op dinsdag, donderdag en vrijdag. 

Fijne zomer! 

https://mailchi.mp/00354d5129b1/juni2022?e=021b9c4560


Zomerfair 2022: wat een feestje

Sponsoren Zomerfair bedankt!
Zaterdag 18 juni hebben we wederom een fantastische Zomerfair gehad. Een
zonovergoten, warme en gezellige dag. Maar zonder sponsoren geen Zomerfair. En
dus willen we al onze sponsoren enorm bedanken voor alles! Naast de vele sponsoren
waren er ook weer veel vrijwilligers op de been. En ja, ook zonder jullie kunnen we dit
soort evenementen niet realiseren. Het was een topdag, mede dankzij jullie. Dus
DANK JE WEL! 
 
Stars & studio | Bio Rosa | Love & Fashion Boutique | Bluesz | Rituals | Creatique
| Pearls & Swines | Instyle | The athlete's foot | Fred's Kunstatelier & Kadoshop
| Madelief | Het Leesteken | Flowers by Jennifer | VVV Purmerend | Smaak van 't
Weeshuys | Atelier by Anita | MS de Jordaan | Praktijk fysiotherapie Nathalie Kool
| Wereldwinkel Purmerend | BRASA bar & kitchen | 't Hoedje van de Koningin | Bij
Moeders | Poel Bloembollen | La Belle Journee | Van der Steenhoven advocaten

https://www.facebook.com/StarsStudioPurmerend/
https://www.gezondheidswinkel.nl/vestigingen/purmerend-gw-gezondheidswinkel-bio-rosa
https://www.loveandfashionboutique.nl/
https://bluesz.nl/
https://www.rituals.com/en-nl/splash?utm_campaign=local&utm_medium=organic&utm_source=GMB_listing
https://www.facebook.com/Creatiquepurmerend/
https://pearlsandswines.com/
https://www.instylewomensfashion.nl/
https://www.theathletesfoot.nl/online-afspraken-purmerend.html
https://www.theathletesfoot.nl/online-afspraken-purmerend.html
https://www.facebook.com/Fredskunstatelierenkadoshop/
https://www.madeliefpurmerend.nl/
https://libris.nl/leesteken
https://libris.nl/leesteken
https://www.flowersbyjennifer.nl/
https://www.flowersbyjennifer.nl/
https://www.purmerendsmuseum.nl/Museumwinkel--VVV
https://www.smaakvantweeshuys.nl/
https://www.hairatelier.nl/
https://www.msdejordaan.nl/
https://www.msdejordaan.nl/
http://www.active-physio.nl/
https://www.wereldwinkelpurmerend.nl/
https://www.brasabarenkitchen.nl/
https://www.hoedjevandekoningin.nl/
https://www.hoedjevandekoningin.nl/
https://bijmoeders.com/
https://polderpride.nl/leden/poel-bloembollen/
http://www.labellejournee.nl/
https://www.vandersteenhoven.nl/


Meld je nu aan voor Kitty's Walk

Zaterdag 10 september is de 5e Kitty's Walk & Talk wandeltocht. En je kunt je
nu aanmelden via de website wij-allemaal.nl! Kitty's Walk is een gezellige tocht
door DE Beemster van 3 of 6 kilometer. De opbrengst komt volledig ten goede
aan het inloophuis. 

https://wij-allemaal.nl/


De Pilates-lessen gaan weer starten

Na een tijdje van afwezigheid
gaan de pilates-lessen weer van
start. Aanstaande maandag, 4

Wie is Anne?
‘Ik woon in Purmerend, ben
getrouwd, heb 2 kinderen en 4



juli, kun je van 12.00 tot 13.00
uur een proefles doen. We
hebben ruimte voor 6
deelnemers, dus meld je snel aan
bij het inloophuis!
 
Een nieuwe start én een nieuw
gezicht. Maak kennis met Anne
Peter.
 
Waarom Pilates?
'Het is echt iets waar ik zo
enthousiast over ben! Het voegt 3
dingen bijeen. Maakt je leniger, zorgt
voor sterkere spieren en meer
ontspanning. Pilates is met name
gericht op de romp, maar je gebruikt
eigenlijk al je spieren. Het maakt je
spieren langer en sterker en dat is
een hele goede combinatie. Ook het
bindweefsel houd je hiermee ook
soepel.’
 
Waarom bij het inloophuis?
‘Ik ken Jeannette de Jaeger. Ze heeft
mij gevraagd of ik interesse had in
lesgeven bij Wij Allemaal en dat
voelde meteen goed. De combinatie
met yoga is een hele mooie, want
het vult elkaar goed aan. Toen ben ik
in gesprek gegaan met Wendy en
ook dat voelde goed.’

kleinkinderen. Ik werk nog, geef
doordeweeks les, onder andere
pilates en Zumba. Ik ben eigenlijk
danslerares. Heb mijn hele leven
gedanst. Ik heb het conservatorium
in Den Haage gedaan, de
balletopleiding. Mede daardoor heb
ik onder andere een jaar lang in de
musical Cats gestaan. Een
fantastische tijd, maar ik wilde er
niet in verder. Nu geef ik gewoon
lekker les en daar geniet ik het
meeste van! Daarnaast schrijf ik
kinderboeken. Ik heb 3 boeken in
klad. Ze zijn dus nog niet
uitgebracht, maar dat is wel de
bedoeling.’

Anne, links op de foto.
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De Eetclub is terug - De Eetclub heeft na 2 jaar weer plaatsgevonden! En wat was het een
gezellige, warme avond. Het heerlijke buffet werd verzorgd door restaurant Kriti. Dank
daarvoor!
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Activiteitenkalender Volg ons via Facebook
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