
 

 

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 wat er 
de volgende maanden gaat gebeuren in onze dagzorg. 

Oktober 2021 

 

Welkom 

Astrid en Agnes zijn onze twee 
nieuwe dames in de dagzorg. 
Astrid heeft haar, toch wel 
bijzondere hobby, kantklossen 
laten zien! Dolf versterkt dan 
weer onze mannen groep!   

Verjaardagen 

In oktober verjaren 2 collega’s. 
Sofie en Ilse worden een jaartje 
ouder! Fijne verjaardag allebei!  

We namen afscheid van 

Walter en Pliet stopten in onze 
dagzorg.  Maria woont voorlopig 
in een WZC tot ze een 
plaatsje bij ons kan 
krijgen. Hopelijk kan 
Maria snel haar draai 
vinden in een nieuwe omgeving.  

mooi 

Plots kruipt een teamlid in haar 
pen en schrijft op ons bord. 

De Herfst leert ons 

hoe mooi 

afscheid nemen is…. 

soep 

De eerste soep van deze maand 
werd zeer gesmaakt. Onze 
nieuwe collega Anke liet even 
een staaltje van haar 
kookkunsten zien en proeven. 
We zijn benieuwd naar de 
volgende verrassing. 

Spreekt voor zichzelf 
Sommige foto’s 
spreken goed 
voor zichzelf en 
hebben echt 
geen uitleg 
nodig. 

Dit is een 
moment 
waarop het 
altijd heel stil 
is in onze 
dagzorg. Je 
hoort niemand 
mopperen en alle trukjes zijn 
goed om mensen toch net dat 
ietsje meer te laten drinken! 

Ondanks het geen zomer is, 
blijft drinken en iets meer dan 1 
glas een heel belangrijk 
werkpuntje! 
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Totaal iets anders 

 
Een kijkje in onze dagzorg….soms 
doen we iets 
in groep, 
soms krijgt 
iemand 
individuele 
aandacht. 
Soms spelen 
gasten een 
spel en soms 
kletsen we 
gezellig 
samen wat. 

 

 

Regelmatig wordt gesnoept! Dat 
wisten jullie natuurlijk wel! 

opruimen  

Het woord: ‘lenteschoonmaak’ 
klopt dit seizoen niet echt. 
Schoonmaak of grote 
opruimactie klopt helemaal in 
onze dagzorg. Het hele team 
ging samen tekeer en er is 
opgeruimd, heel veel 
opgeruimd. Door covid (ja we  
steken het daar nog eens op) 
waren sommige hoekjes, kasten 
van onze dagzorg een waar 
slagveld van rommel. Dus 
selecteren, opruimen, 
vuilzakken vullen enz… Maar 
zoals alles, lukt het ons weer 
eens goed. Omdat de ene of 
andere collega nog wat bleef 
ruimen, konden onze gasten 
terug in een klein afzonderlijke 
rusthoek.   

 
covid 

Opnieuw willen we jullie 
allemaal nog eens wakker 
schudden. Covid is nog steeds 
niet gedaan. 
Dus mondmaskers! 

Dus handhygiene! 

Dus afstand bewaren! 

Vergeet het niet en zorg voor 
jezelf en voor elkaar! 

 

November komt eraan 


