
 

 

Het doel van een nieuwsbrief is om jullie, de thuisblijvers, op de hoogte te 
brengen over het reilen en zeilen in onze dagzorg! Ook dit jaar willen 
graag laten weten wat er elk maand is gebeurd en misschien wel de 

volgende maanden gaat gebeuren in onze dagzorg. 

augustus 2020 

 

Welkom 

Welkom aan onze nieuwe 
gasten: Pliet Janssen en 
Frédéric Weise komen onze 
groep mannen versterken! Maar 
Tilleke versterkt onze dames 
groep  

We namen afscheid van 

Swa komt niet meer naar onze 
dagzorg.     

Jos Van Gastel is zeer 
onverwacht overleden. 
We zullen zijn 
voetbaltechnieken en 

zijn graag sjoelen missen.  

moederdag 

Vrijdag voor moederdag 
verwendde Francine ons met 
een heerlijke verrassing. 
Maandag na moederdag 
dronken we een glas en aten we 
lekker aperitief hapjes. 

Joke 
Joke is ons nieuw teamlid. Ze is 
mama van vier kinderen en 
heeft een warm hart voor 
ouderen! Welkom Joke.  

hamburger 

De beste dag deze maand was 
zeker vrijdag 20 augustus. We 
hadden onze warme maaltijd 
afgezegd. Bij onze buurman de 
‘brasserie De Schepper’ 
bestelden we: 

 
‘ Den Burger van Schoten’. 

 De meeste Schotenaren 
hebben er zeker al van dit echt 
Schotens product gehoord. En 
wij hebben hem geproefd. De 
kaas, de kruiden, het vlees, de 
saus en de kroketjes….alles 
van Schoten en alles was 
lekker!   

En het was stil in de dagzorg! 

Dank u ‘ De Schepper’ alles 
was nog lekker warm als we 
begonnen te eten en niemand 
mopperde! Er is gesmuld! 
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koffieklets 

Babbelen doen we graag, en ja 
ook onze mannen. Dus op een 
dinsdag houden we eens echte 
koffieklets. Met een koffietje 
een theetje en uiteraard lekkere 
koekjes en zoveel verhalen! 

Genieten voor iedereen en ook 
voor het hele team! 

 

Middagmaal collega’s  

Heel af en toe wil ik op 
deze manier ook al onze 
gasten aanspreken en een 
luisterend oor krijgen van 
hen. Dus beste gasten:  

Omdat er elke middag nog 
best wat opruimwerk is, 
gebeurt het de laatste tijd 
zeer veel dat wij, alle 
collega’s van het team, heel 
laat gaan eten. Even onze 
boterhammen opeten 
betekent ook even rust 
even bijkletsen met een 
collega misschien of even 
gewoon zwijgend eten. Het 
spijtige is:( en nu is het 
voor jullie) wij krijgen heel 
veel negatieve reactie van 
jullie omdat wij even eten 
en het is echt niet prettig. 

Lieve gasten gun ons even 
de tijd om te eten en onze 
batterijen terug op te 
laden.  

bal met vragen 

Met een bal kan je heel veel 
verschillende dingen doen. 
Voetballen, gooien en hier in 
onze dagzorg hebben we een 
vragen-bal. Rol je de bal, blijft 
hij liggen op een vraag, die 
wordt gesteld en voilà het 
kletsen en vertellen kan 
beginnen. Op deze manier leren 
we elkaar en ook vooral onze 
nieuwe gasten kennen. 

bloemen 

Onze verzameling bloemen 
in papier wordt elke week 
een beetje groter. Onze 
gasten zijn ook begonnen 
met deze bloemen in een 
hart, boot in isimo te 
prikken. Er werden ook 
vaasje en harten gebruikt. 

En we zijn er dus nog lang 
niet om alles in bloemen-
sfeer te krijgen. September 
staat voor een groot stuk in 
het teken van bloemen en 
de dagzorg is klaar om voor 
een verrassing te zorgen. 

Chocolade mousse 

Dank u Tony, iedereen 
vond het heel heel 
lekker!  

 

September is gestart 

Met liedjes zingen 
samen met Ilse! 
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