
 Nieuwsbrief Mei 2021 

 

 

Beste belangstellende, 

Voor u ligt onze nieuwsbrief voor de maand Mei.  

De maand waarin we langzaam weer meer bewegingsvrijheid krijgen vanwege 

het onder controle krijgen van het corona virus. 

In deze nieuwsbrief: 

• Service van onze kant (Pedicure en Kapster op ons OC) 

• Mantelzorg ondersteuning 

• Nieuwe bus! 

• Corona update(vaccinatie) 

• Zaterdag open! 

 

Service van onze kant! 

Wij bieden op ons dagcentrum de mogelijkheid tot behandeling door een 

gespecialiseerde medisch pedicure. Zij onderhoudt en verzorgd de ouder 

wordende voet/nagels en komt gewoon naar ons toe, zodat onze deelnemers 

er niet extra op uit hoeven. Doordat zij medisch is opgeleid, voorkomt en 

verhelpt zij voetproblemen van diverse aard tot tevredenheid van meerdere 

van onze deelnemers. 

Ditzelfde geldt voor de kapster.  

Ook zij komt op verzoek naar ons toe, zodat de deelnemers weer keurig geknipt 

naar huis gaan. Geen gedoe meer met halen en brengen naar de kapsalon maar 

gewoon geknipt worden op een dag dat men op het Ontmoetingscentrum is. 



Mantelzorg ondersteuning: 

Ik zorg voor mijn ouder(s) of familielid en ben dus een mantelzorger! 

• Ik ben alleen maar aan het zorgen. 

• Mijn omgeving begrijpt het niet. 

• Ik heb vragen waar ik het antwoord niet op heb. 

• Ik verlies zonder te verliezen. 

• Hoe doen anderen het? 

• Ik heb een goed idee! Dat wil ik graag delen. 

Herkent je je zelf in bovenstaande, en zou je hier samen met mede 

mantelzorgers over willen praten? 

Samen weet je soms meer dan alleen.  

Lijkt het je waardevol om deel te gaan nemen laat het ons weten. 

ocsoesterkwartier@kingarthurgroep.nl   Tel: 06-37422115  

 

Nieuwe Bus 

Misschien heeft u hem al zien rijden?  

Vanaf deze maand halen en brengen wij onze deelnemers met een splik 

splinternieuwe bus.  

Volledig klimaat vriendelijk en elektrisch van deur tot deur, gereden door onze 

eigen poule van chauffeurs.  

U begrijpt dat wij hier zeer blij mee zijn, maar voor het invallen tijdens ziekte en 

vakantie van deze toppers kunnen we altijd nog nieuwe chauffeurs gebruiken. 

U kunt zich hiervoor opgeven bij Conny Swart van OC Soesterkwartier.  
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Corona-update: 

Bijna al onze deelnemers zijn gevaccineerd, ook onze begeleiders hebben de 

eerste vaccinatie gehaald. 

Dit neemt niet weg dat de voorzieningen niet meer bestaan. We nemen alle 

maatregelingen nog steeds die het RIVM adviseert. 

Wel gaan we weer voorzichtig op een uitje, maar we zoeken niet de drukte op 

met onze deelnemers. 

 

Zaterdag open: 

We zijn sinds januari op de zaterdagen open, dit is een groot succes. 

We hebben dit georganiseerd om onze mantelzorgers ook in het weekenden te 

ontlasten. Maar ook onze deelnemers vinden de weekenden vaak zo lang 

duren, en zijn blij maandag weer naar ons ontmoetingscentrum te mogen. 

De zaterdagen zijn gelijk als een door de week ingedeeld, en zijn twee 

begeleiders op de groep. Waarvan er één begeleider de deelnemers thuishaalt 

en weer thuisbrengt. Ook de lunch is gelijk aan de door de weeks dagen. Wel 

proberen we de zaterdagen meer op een uitje te gaan nu dit weer mogelijk is. 

Denk aan naar de markt, pluktuin of een bezoek aan museum of wandelen 

langs het water of in de bossen. 

Vraag ons gerust naar de mogelijkheden. 

Met deze informatie sluiten we onze nieuwsbrief weer af, en gaan we de 

nieuwe maand weer mooie herinneringen maken. 

Volgt u ons al op facebook? 

Dit is een besloten groep met elke dag leuke foto’s 

en verslag van de dag.  

En niet vergeten kom gerust langs voor een kopje 

koffie. 

 

Groetjes Team Soesterkwartier 

Noordewierweg 205-1 

3812 DS Amersfoort 

Tel: 06-37422115 (Conny Swart) of 06-38296791 

(ontmoetingscentrum) 
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


