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1. Activiteiten
We hebben de afgelopen maanden niet stil gezeten. Verschillende activiteiten
werden georganiseerd. November slachtmaand met een heerlijke koffietafel, met
z’n allen naar de schaatsbaan, wandelen en erwtensoep eten in Boscafé het
Maasdal, pepernoten bakken, kerststukjes maken en ga zo maar door. Prachtig om
te zien dat de gasten hier volop van genieten!

2. Sinterklaas en zijn pieten bij Gooiendaag
Er klonken ouderwetse sinterklaasliedjes, het snoepgoed lag op tafel en iedereen
had een lekkere mok warme chocomel. Klaar om Sinterklaas te ontvangen. En wat
waren ze leuk die Sinterklaas met zijn 2 pieten! We hebben een ontzettend leuke,
vrolijke middag gehad.

3. Feestdagen
In de dagen voor kerst, is de kerstsfeer voelbaar bij Gooiendaag. Er worden
kerststukjes gemaakt, de boom wordt versierd en overal branden lampjes. Een
mooie, warme tijd. Buiten rondom het vuur wordt het kerstverhaal verteld en
iedereen zit onder een warme deken. Maar het hoogtepunt blijft het kerstdiner.
Heerlijk eten met z’n allen aan een sjiek gedekte tafel.

4. Uitbreiding dagbesteding Herstraat

Ons team op de dagbesteding Herstraat is vanaf 1 januari uitgebreid. Op
deze manier kunnen we nog meer mensen een Gooiendaag bezorgen!
Bij ons komen ouderen die een indicatie hebben voor dagbesteding vanuit
de gemeente. Dus ken je iemand die behoefte heeft aan warmte en
gezelligheid? Dan is degene van harte welkom om kennis te komen maken
bij ons. Graag even bellen van te voren om iets af te spreken.

5. Stel ow veur……
Maak kennis met ons nieuwe team van de dagbesteding Herstraat.
Van links naar rechts: Jacqueline Reijnders, Petra Meijers, Will van Wegberg,
Franca Cox, Christel Timmermans en Annelies Hilgenga.
Een enthousiast team met een groot hart voor de mensen, succes dames!

