
Blick vooruit 
Winter Smikkeltocht 

We starten op vrijdag 14 februari bij het plein voor Ostara om 19:00 uur. 
Iedereen die op Breidablick woont of werkt is welkom. Vooraf gaand zullen 
we thuis een broodje eten, maar houd nog een gaatje over voor de winterse 
lekkernijen die we onderweg zullen verzamelen en opeten. Trek jouw 
warme jas aan, sjaal en muts niet vergeten… Het mooie terrein van 
Breidablick is altijd al heerlijk om op te wandelen, maar nu zullen er her en 
der lampjes staan om de sfeer te verhogen. Doe gezellig mee aan dit 
evenement het wordt vast een hele leuke avond.  

Breidablick 25 jaar 
Nieuws en verslagen over het jubileum feest
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14 februari 
WINTER 

SMIKKELTOCHT. 
Zie hoofdartikel 
op deze pagina 

21 februari 
CARNAVAL       

Het thema is dit 
keer KLEURRIJK 

vanwege het 
jubileum  

22 maart 
BRUSSEN DAG 
Dit belooft een 

hele goede dag te 
worden met 
broers en/of 

zussen 

VOORBEREIDING 
Cara Stolp  en Peter 
Sambros zijn druk 

bezig met het theater 
spektakel KLEURRIJK                

19   20    21 juni

2
BUTTONS 

Drukkerij 'Spring eruit’ 
in Schoorl heeft 

jubileum buttons  van 
dik karton gemaakt 

voor ons

3
JUBILEUM VLAG 
Er is een feestvlag 

besteld. Die zal 
wapperen bij de 

ingang  

1



Blick terug 
John Willemse had met de elektrische 
huifkar de grote bonken klei naar het 
restaurant vervoerd, want die zijn 
nogal zwaar. Op dinsdag 21 januari 
kwamen we om 16:00 uur bij elkaar 
om onder leiding van Jeroen Westra  

Bloemen kleien 

hele mooie bloemen te gaan kleien. 
Jeroen is een ervaren pottenbakker en 
zijn kennis kwam goed van pas 
vanmiddag. Het restaurant stroomde vol met mensen die deze creatieve middag niet wilden missen. 
Ieder deed zijn best om de instructies van Jeroen goed te volgen en zodoende tot een goed resultaat te 
komen. Wanneer je dit nog nooit gedaan hebt, is het extra knap om iets moois te maken. De oogst was 
goed. Aan het einde van de middag waren er vele bloemen, die door Jeroen geglazuurd zullen worden 
en daarna in de oven in de pottenbakkerij afgebakken worden. De bloemen zullen in juni gebruikt 
worden tijdens theater productie KLEURRIJK. Op de foto is een klein gedeelte te zien van wat er op 
deze januari middag is gemaakt. 
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OPROEP FOTO’S VERLEDEN. 
Er zal een tentoonstelling komen over het verleden van Breidablick. Heeft u nog een mooie foto die een 
bijdrage kan zijn, zouden wij die dan mogen gebruiken? 
Wanneer u iets heeft kunt u dit per mail zenden naar 
activiteiten@breidablick.nl. of inleveren bij de receptie.  

OPROEP GOEDE SPULLEN 
Op Hemelvaartsdag willen we ter ere van het jubileum een 
Tweede Kans markt houden. Heeft u boeken, kleding, 
speelgoed, servies, spellen of kleine meubeltjes of andere 
bruikbare spulletjes, wij willen dat heel graag te koop aan 
bieden. Over de wijze van inleveren wordt nu nog nagedacht, u 
hoort daar nog over in de volgende nieuwsbrief. 
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