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1. Pasen
Iedereen was heel ijverig met het maken van zijn/haar paasstukje. Gooiendaag
werd versierd en toen kon Pasen beginnen. En wat hebben we geboft met het
weer! In het zonnetje werden de eieren gezocht, daarna een paasdiner gegeten en
bij Wonen kregen ze hele speciale gasten op bezoek, kuikenjes. Hoe schattig is dat!

2. Jong en oud samen
Regelmatig brengen wij jong en oud samen bij Gooiendaag. Vanuit Basisschool De
Doolgaard en Kinderopvang ‘t Nest komen kinderen op bezoek. Kinderen kunnen
de ouderen herinneren aan de tijd dat zij zelf nog jonge kinderen hadden of de
tijd dat ze zelf nog jong waren. Ouderen met dementie zijn vaak onzeker en bang
om grip te verliezen. Door het contact met de kinderen ontspannen ze. Ze lachen,
praten en doen samen activiteiten. Zo ontstaan er prachtige momenten tussen
jong en oud! Ook een bezoekje van een baby zorgt voor zachtheid en ontroering.
Dit alles blijft een mooie manier van verbinding maken.

3. ‘t Koetshoês krijgt nieuwe bestemming
Vanwege de verbouwing van het Gasthoês, heeft de gemeente ons gevraagd om,
tot het einde van 2018, ’t Koetshoês open te stellen voor diverse activiteiten en
een eetgelegenheid voor ouderen. Dit hebben we met veel plezier gedaan, vandaar
dat we in 2019 besloten om nog een half jaar onze deuren open te houden. Maar
nu is toch echt de tijd gekomen dat ’t Koetshoês een nieuwe bestemming krijgt. Per
1-7-2019 zal het worden omgetoverd tot een woning voor de ouders van Petra
Leijssen-Versteegen. We kijken terug op een hele mooie tijd!

4. Plannen uitbreiding Wonen
Gooiendaag Wonen heeft plannen om uit te breiden. De plannen liggen
momenteel bij de gemeente Horst ad Maas. Het gaat om een uitbreiding van
het pand aan de Herstraat. De nieuwe kleinschalige woonvoorziening zal
plaats bieden voor 9 bewoners. We houden jullie op de hoogte van de
vorderingen.

5. Stel ow veur……
Beste meense!
Mag ik mij voorstellen, ik ben Nel Lucassen. Na 42 jaar in Meerlo te hebben
gewoond, ben ik naar Horst verhuisd. Hier woon ik nu al zo’n 4 ½ jaar. Ik heb
2 kinderen, Joop (getrouwd met Aukje) en Petra. Petra werkt ook bij
Gooiendaag. Ik heb 3 kleinkinderen, Storm, Lieve en Bor. Op Bor pas ik 1 ½
dag in de week. Ongeveer 11 jaar geleden ben ik bij Ruud en Petra komen
werken in de huishouding. Ze hadden toen nog het kantoor aan huis. Hun
kinderen Evert, Marieke en Anke zaten nog op de basisschool. We hebben
vaak onze lengtes gemeten, maar het is hun nu toch echt gelukt om groter te
worden dan ik!
Inmiddels poets ik op alle dagbestedingen en sinds vorig jaar zijn Petra en
Ruud verhuisd naar de Meerendonk en ik ben mee verhuisd naar hun
prachtig verbouwde huis. Ik ga altijd met veel plezier naar het werk. Ook doe
ik vrijwilligerswerk bij het sociaal eetpunt op de Berkelstraat. Hier koken we
1x per maand een heerlijke maaltijd voor de mensen. En ik ben vrijwilligster
bij het Alzheimer Cafe.
Met mijn zusssen doe ik 1x per week amerikaans jokeren, altijd gezellig!
Per 1 juni ga ik met pensioen en stop ik met werken. Dat zal nog heel vreemd
zijn voor mij want ik heb in die jaren zoveel lieve mensen leren kennen.
Maar er komt vast wel iets moois voor terug!
Groetjes Nel

