Nieuwsbrief Januari 2021

Beste belangstellende,
Voor ons ligt het nieuwe jaar! Toch willen we samen met u ook nog even terugkijken op de
december maand.... Ondanks alle Corona perikelen hebben we geprobeerd er iets bijzonders
van te maken voor onze deelnemers. De kerstboom stond, we aten kerstbrood en op tafel
stonden sfeervolle kerststukjes met een (nep) kaarsje erin. De kerstliedjes over sneeuw
leken niet helemaal op z’n plek...er viel af en toe een goede plensbui en de zon scheen op de
kerstboom maar dat mocht de pret niet drukken. We kijken terug op een afwisselend jaar,
ons OC is gegroeid. Meer deelnemers en ook een groter team met betrokken collega’s.
Corona is gelukkig buiten de deur gebleven en we hopen dat dit ook in het nieuwe jaar het
geval zal zijn!
En dan nu vooruit kijken naar het nieuwe jaar….
We zijn nu ook op de zaterdagen open, en net als door de week bieden we een afwisselend
dagprogramma en een vers gekookte maaltijd met een feestelijk toetje.
Voor meer informatie over deelname voor de zaterdagen, mag u ons altijd bellen of mailen.
We zijn ook op zoek naar chauffeurs die het leuk vinden om ons te ondersteunen onze
deelnemers van en naar huis te begeleiden. In Januuari hopen we onze nieuwe Bus te
krijgen, deze is en milieu vriendelijk en geheel corona proef. De dagen die nog beschikbaar
zijn, zijn de woensdag en de vrijdagen vanaf 8.45 uur tot 11.00 uur en van 15.30 uur tot
17.00 uur. Mochten deze dagen u niet passen kunnen we altijd kijken of er te ruilen is van
dag met een van de chauffeurs uit het huidige team.
Dus kent u iemand in de familie of in uw kennisenkring laat het ons weten!
Wij zien het nieuwe jaar met heel veel enthousiasme
tegemoet, en gaan er weer een top jaar van maken, samen
met u en onze deelnemers. Hele fijne dagen samen en de
beste wensen voor u en uw naasten en hopelijk zien we u
allen weer in het nieuwe jaar!

