
 

 

 

 



Hoi hoi allemaal, 

Na een heel aantal weken “in ons kot” kregen we het goede nieuws dat op 2 juni het dagcentrum 

eindelijk weer open mocht!  We moesten weliswaar met een heel aantal dingen rekening houden.  

Het is dus nog niet zoals voor de corona periode. 

Vandaar dat we jullie met dit krantje een kijkje willen laten nemen hoe het er de afgelopen weken 

aan toe ging in ons dagcentrum.  

Het dagcentrum ziet er momenteel een beetje anders uit. 

We hebben het opgesplitst in bubbels.  Een gele en een blauwe bubbel.  

De gele bubbel maakt gebruik van de vroegere grotere leefgroep.  De blauwe bubbel gebruikt de 

kleine leefgroep.   We hebben ook allemaal een eigen tuintje waarvan we gebruik kunnen maken op 

warme dagen. 

In de gang is er een doek opgehangen zodat we niet in elkaars bubbel komen.   Hij is wel doorzichtig, 

zodat we elkaar wel eens kunnen zien en spreken.  Want na al die weken in ons kot, vinden we het 

fijn om elkaar weer terug te zien en horen. Weliswaar met 1.5 m ertussen  

Elke dag komen er max. 3personen per bubbel naar het dagcentrum.  Waar ze zich afgelopen weken 

mee bezighielden, lees je verder in ons krantje.  

Veel leesplezier! 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Maandag  

 

Gele groep 

Op maandag zijn Sandra, Sandy en Charlotte 

aan de beurt in de gele groep.  Aangezien het 

de eerste week pinkstermaandag was, hebben 

zij nog een weekje langer op het dagcentrum 

moeten wachten.   

Na een heerlijk tasje koffie en wat overleg, 

hebben ze hun dag gevuld met picto’s knippen, 

mailtjes typen, op de tablet spelen, maar vooral 

veel bij babbelen!    

 

 

 

 

Blauwe groep 

                                              

 

 

 

 In de blauwe leefgroep   is het op                   

maandag de beurt aan Carine,  Glenn, 

Chris en Hanne  .         

Allen paraat om er weer in te vliegen! 

En uiteraard, allemaal met mondmasker.  

Glenn lijkt net meneer doktoor   

                                                                     



Dinsdag  

 Gele groep 

Een kort verslagje voor jullie van onze eerste dag! 

(Geschreven door Pieter, Geert, Helga) 

We zijn gestart met een drankje  en een korte vergadering .   

 

Zo konden we samen afspreken wat we vandaag graag deden. Dat lukte vlot.  

We hebben samen ook gekeken hoe het dagcentrum er nu uit ziet en waarop we zeker moeten 

letten.   

We hebben gekozen om eerst te gaan wandelen .  

Daarna zijn we buiten gaan voetballen  ! 

 

We hebben gepauzeerd  en naar Els D   gebeld via videochat zodat we 

haar konden zien. 

 

Na de pauze hebben we binnen gewerkt, we hebben voor de andere ouders ook nog bekertjes 

 gemaakt zoals jullie er deze morgen één gekregen hebben.  

We hebben gekleurd  en foto-memory  gedaan, zo zagen we iedereen nog eens 

.   

’s Middags hebben we onze boterhammen  opgegeten, dat was even helemaal anders dan 

anders, maar ze hebben wel gesmaakt! 

 



Na onze boterhammen was het even tijd om te rusten, we hebben samen op de PlayStation gespeeld 

.  

Wat hebben we deze momenten gemist, wat hebben we elkaar gemist!!!  

In de namiddag was het héél warm , daarom hebben we gekozen voor voetbadjes 

. Het was een fijn weerzien vandaag! Tot volgende week! 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Blauwe groep 

Wat blinkt ons tuintje opnieuw nu deze werkmannen terug op De Rusthuif zijn! 

Dennis, Ronny en Bas zijn er al direct ingevlogen.  Gras afrijden, onkruid wieden, … niks is hen teveel. 

 

Na al dat harde werken verdienen ze we een chill - namiddag.  Lekker luieren op een deken, genieten 

van een voetbadje hebben ze dan wel verdiend.  

             

 

 

 

 

 

 

 

 



Woensdag 

Blauwe groep 

OP woensdag is het de beurt aan Karen, Annelies en Winni.  Hieronder lezen jullie waar ze zich 

afgelopen twee weken mee bezig hielden! 

         

       F 

     M              I 

W A N D E L E N 

     G              T 

     N              S 

     E               E  B 

          T        S N  O E Z E L E N 

          E     W 

         N      L 

            E 

         M      N 

          A 

          K O E K J E S   S M U L L E N 

          E 

          N 

 

                    

 

 



Donderdag  

Gele groep 

 

 

 

                                                    

 

 

 

 

                                     

 

 

 

UILTJES 

KNUTSELEN EN 

UNO SPELEN 

ZINGEN EN 

SWINGEN 

SCHOON 

BLOEMEKES 

KLEUREN 

DANSEN EN 

ZINGEN OP DE 

TONEN VAN 

“LIKE ME” 



Vrijdag  

Gele groep 

Verslag vrijdag 5 juni 2020 

De eerste werkdag begon spannend.  Alles opnieuw ingericht en afgesloten per bubbel. 

Ronny en Bart kwamen in de gele groep terecht.  

we gingen samen op verkenning, overliepen de nieuwe afspraken en vertelden elkaar wat we gedaan 

hadden tijdens de corona periode. 

Dan vlogen we erin.  We hebben de hele voormiddag op de computer gewerkt.  Picto’s en foto’s voor 

het magneetbord voorzien. 

 

 

s’ middags samen onze boterhammen en soep gegeten. 

Na ons middagdutje opnieuw verder gewerkt om picto’s op te zoeken.  Daarna alles geplastificeerd.  

Een drukke eerste werkdag! 

                             

 

 

 

 

SCHOL! 

BAH !!!! 

POMPELMOESSAP , 

GEEF MIJ MAAR 

SINAASAPPELSAP! 



Verslagje 5 juni ’20 

In de blauwe leefgroep: Stephanie, Michaël en Tom 

     

 

Eerst zijn we samen gaan rondkijken hoe het dagcentrum eruitziet en wat er anders 

is. We hebben nu een ijskast in de leefgroep voor onze drank en boterhammen. We 

kunnen in de leefgroep koffie en thee maken, zo moeten we minder heen- en weer 

lopen. 

  Daarna zijn we samen gaan zitten. Hebben we  iets gedronken en gepraat over hoe 

  de afgelopen weken er voor ons hebben uitgezien. We hebben ook afgesproken wat  

  we vandaag konden doen.  

 

 

    We hebben ervoor gekozen om spelletjes te spelen in de voormiddag  

    en om foto’s te kijken.  

 

 

 

    ’s Middags hebben we onze boterhammen opgegeten met daarbij  

    een kommetje verse wortelsoep.  

 

   

Na de middag eventjes rust in de zetel, met een muziekje erbij. 

 

 

 

Daarna hebben we gekozen om te snoezelen. We hebben filmpjes gekeken en  

kregen een hand/voet - massage van Greet.  

 

 

We hebben er van genoten om een dagje terug in het dagcentrum te zijn en van elkaar terug te zien 

 



Wist je datjes: 

 We heel blij zijn dat we terug naar het dagcentrum mogen komen 

 Het personeel jullie , en ook elkaar, heel erg gemist had 

 De bewoners van De Villa en De Hei voorlopig nog in hun eigen bubbel moeten blijven 

 De mensen van De Hei overdag in De Swing gaan werken.  Ze doen er crea, sport en spel,…. 

 De mensen van De Villa gebruik maken van de semi atelier  

 Zolang ze nog in hun eigen bubbel moeten blijven, Sjoerd op De Hei zal helpen.  

  Tinne en Linda op De Villa zullen helpen 

 Floor, Dorien, Els V, Greet, Carolien, An B.  in de gele en blauwe bubbel werken  

 We een nieuwe klusjesman hebben  

 Deze op woensdag in De Rusthuif komt werken 

 An VDV zorgt dat alles op De Villa en in De swing goed ontsmet is.   

 Christian hiervoor zorgt in het dagcentrum na de werkuren 

 Christian in juli op pensioen gaat 

 Ze haar laatste maanden werken wel anders had voorgesteld 

 We speciaal voor Christian verrassingen verstoppen in het dagcentrum 

 Ze deze kan terugvinden in “de doos voor ons moe”  

              
 

 

 Els D. aan haar voet is geopereerd.  Ze een tijdje in de gips moet en thuis oefeningen moet 

doen  

 Lotte met haar skates gevallen is en dus ook in de gips zit met haar arm 

 We hen allebei erg missen, maar we hen veel beterschap toewensen 

 
 


