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De zomer komt eraan!
Goed nieuws! Volgens het weerbericht
gaat de zon meer schijnen en wordt
het warmer. Mooi weer dus om goed
gebruik te maken van onze Klavertuin.

Vakantieplannen?
Heeft u vakantieplannen? Laat het ons
dan tijdig weten. Zo kunnen wij onze
bezetting erop aanpassen.

Alvast hartelijk dank hiervoor.

Agenda

Start themaweken “VAKANTIE”

In deze weken nemen wij onze
bezoekers mee door een aantal
Europese landen

Week 29: Thema België

”Zon, warmte, bloeiende tuin, alle
ingrediënten om ook buiten
geluksmomenten te kunnen vangen!”
Inmiddels is de grote picknicktafel die wij gesponsord hebben
gekregen van Stichting A-wareness afgeleverd. Wij zijn hier heel erg
blij mee. Hij staat prachtig te pronken in onze Klaver-Tuin! 😊

Wist u dat deze prachtige, degelijke picknicktafel gemaakt is
door de begeleiders en deelnemers van Zorgboerderij Op de Wurf uit
Nagele? Zij kunnen nog veel meer producten maken van hout.

Week 30: Thema Italië

Week 31:
Van maandag 2 augustus 2021
t/m zondag 8 augustus 2021 is De
Klaver gesloten i.v.m. vakantie van
de begeleiders.
Week 32: Thema Duitsland
Week 33: Thema Nederland

Onze tuin is weer verder uitgebreid met prachtige planten die
wij van mensen uit de omgeving cadeau hebben gekregen. Hartelijk
dank hiervoor.

Door het mooie weer zien wij ook dat onze bezoekers
regelmatig even door onze tuin wandelen. Zo wordt nu iedere ruimte
die wij op De Klaver kunnen aanbieden goed gebruikt.

Terugblik afgelopen maanden

Pasen
In aanloop naar de paasdagen zijn er door onze bezoekers prachtige bloemstukjes gemaakt. Fantastisch om
te zien dat niet alleen onze vrouwelijke bezoekers, maar ook een aantal mannelijke bezoekers enthousiast
aan de gang ging om voor hun partner een mooi bloemstukje te maken.
Koninklijke Klaverweek
Op Koningsdag waren veel dagbestedingen en zorgboerderijen in de omgeving gesloten. De Klaver
dagbeleving was wel op deze feestdag geopend. Onze bezoekers konden zelfs op de foto met Koning
Willem-Alexander en zijn echtgenote Koningin Maxima. Wij hebben ons de hele Koninklijke Klaverweek bezig
gehouden met koninklijke activiteiten (Koninklijke bingo, test je kennis over het Koninklijk Huis) en
natuurlijk heerlijke, koninklijke, warme maaltijden en feestelijk versierde toetjes mogen nuttigen.
Vrijwilliger Hermien
Wij zijn super blij dat Hermien ons een dag per week komt helpen met doen van activiteiten en met het
bereiden van de warme maaltijd. Hermien kan namelijk erg lekker koken. Afgelopen week heeft ze ons al
verrast met een heerlijke zelfgemaakte worteltaart.
Welkom Hermien en alvast hartelijk dank voor je inzet op De Klaver.

EVEN VOORSTELLEN…
Hallo allemaal. Wat leuk dat ik mij even mag
voorstellen. Sinds april werk ik bij De Klaver.
Ik ben geboren en getogen in Brussel en naar
Nederland gekomen om diergeneeskunde te
studeren in Utrecht. Met veel plezier woon ik met
mijn man in Lemmer. De vier kinderen zijn de deur
uit en de hond en de kat houden ons nog goed
gezelschap.
Jarenlang heb ik met veel liefde als dierenarts
gezorgd voor de dieren in binnen -en buitenland en
in Friesland. Ondertussen groeide in mij het
verlangen om meer bij te dragen aan de gezondheid
en het geluksgevoel van mensen. Ik volgde coachingopleidingen waaronder natuur coaching en
BodyMind and Language (lichaamsgericht) coaching
en begeleid sindsdien met veel passie mijn andere
grote liefde; mensen. Stage liep ik op een
zorgboerderij in Lelystad en hoe fantastisch is het
dat ik nu mag werken op De Klaver.
Dé plek waar aandacht, verbinding, plezier en geluk
het doel zijn van elk moment van elke dag.
Ik hoop samen met jullie nog veel geluksmomenten
te beleven en graag tot snel!
Groetjes Irene Riem.

Vertrekkende bezoekers
Jammer genoeg moeten wij soms ook afscheid nemen van enkele bezoekers.
Onderstaande bezoekers zijn verhuisd naar:
Hans – Cornelia Hoeve, Eesterga
Annie – Cornelia Hoeve, Eesterga
Klaas – Suderigge, Lemmer
Annie uit Joure bezoekt op dit moment een dagbesteding in Grou.

