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De Klaver 
NIEUWSBRIEF 

 

NOVEMBER 

2020 

 
  Opening 

Vanaf 4 augustus 2020 hebben wij 

onze deuren geopend. Wat een feest! 

We zijn begonnen met een kleine 

groep bezoekers op de dinsdag en de 

donderdag.  

  De Klaver groeit! 

Vanaf 16 november 2020 gaan wij 

ook de maandagen draaien. Nog meer 

geluksmomenten in een week die wij 

mogen beleven met onze bezoekers! 

 Agenda 

 10 november Dag van de 

Mantelzorg 

 Week 52 (maandag 21 

december 2020 t/m 

donderdag 24 december 

2020) : Klaver-Kerstweek 

 

 Week 53 (maandag 28 

december t/m donderdag 

31 december 2020) : De 

Klaver dagbeleving is deze 

week gesloten ivm vakantie. 

 

 Wist u dat….? Er fanatiek 

gesjoeld wordt op De 

Klaver?  

 

 Het puntenrecord staat 

momenteel op 119! 



2 

  

 

 

  CREATIVITEIT VAN ONZE BEZOEKERS 

Per week zien wij bij een aantal bezoekers de creativiteit toenemen. 

Wij genieten hier enorm van. Zowel op het gebied van schilderkunst, 

bloemschikken als handwerken ontstaan de mooiste creaties! 

Ook ons atelier wordt steeds meer gebruikt. Dit is natuurlijk een pracht 

plek om op een ontspannen manier, creatief bezig te kunnen zijn.  

 

 

  BEZOEK VAN COLLEGA’S EN BEZOEKERS ‘OP DE WURF’ 

Op woensdag 9 september kregen wij bezoek van onze lieve collega’s en bezoekers van de Zorgboerderij Op 

de Wurf uit Nagele. Nadat we eerst samen hebben genoten van een kop koffie, zijn we gestart met de 

rondleiding binnen De Klaver. Daarna hebben de bezoekers wat activiteiten ondernomen en aansluitend 

hebben wij een vers bereidde warme maaltijd geserveerd. Al met al een geslaagde dag.  

  

“Ik wist niet dat 

er zulke 

verborgen 

talenten in hem 

zaten” 

Creativiteit voedt zichzelf. Na 1 idee volgen er 

vaak meer! 
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“Het zijn hele 

rare tijden en het 

lijkt nog lang niet 

klaar, maar we 

gaan het zeker 

redden en dat 

doen we met 

elkaar” 

  MAATREGELEN CORONAVIRUS 

We moeten ons allemaal bewust zijn van de gevolgen 

die het Coronavirus met zich meebrengt. Wij vragen u 

nadrukkelijk bij het bezoeken van De Klaver 

dagbeleving de volgende regels in acht te nemen: 

 Heeft u klachten die passen bij een eventuele 

besmetting (verkoudheidsklachten, loopneus, 

niezen, keelpijn, hoesten, benauwdheid, 

verhoging, koorts of plotseling verlies van 

reuk en/of smaak) dan verzoeken wij u de 

dagbesteding NIET te bezoeken en contact op 

te nemen met de GGD. 

 Indien u gebruik maakt van onze 

vervoersdiensten dan draagt u gedurende de 

gehele rit een neusmondmasker. Ook worden 

de handen vooraf gedesinfecteerd. 

 Bij binnenkomst bij De Klaver desinfecteren 

wij allen onze handen. Wij doen dit meerdere 

keren per dag. 

 Houdt 1,5 meter afstand tot elkaar. 

  

 

 


