
    

De Klaver 
NIEUWSBRIEF 

 

 

  Lente, zelfs de zon is in de wolken! 

 

Komend voorjaar hopen wij van onze Klavertuin een mooie 

“Beleeftuin” te kunnen maken.  

Dankzij een geweldige gift van Stichting A-wareness kunnen wij 

een grote picknicktafel en bankjes aanschaffen. 

 

Met een aantal bezoekers zijn wij Happy stones aan het 

maken. Zo kunnen ook wij straks Happy Klaver stones in de buurt 

verstoppen. 

 

De vogeltjes kunnen nu nog genieten van ons vogelvoer, maar 

binnenkort voorzien wij ze ook van eigengemaakte nestkastjes. 

 

   

MAART 

2021 
  De Klaver groeit door 

Goed nieuws! Op dit moment zijn wij 3 

dagen per week geopend. De 

aanmeldingen blijven binnenstromen. 

Op korte termijn verwachten wij zelfs 4 

dagen per week open te zijn. 

  Vakantieplannen? 

Het lijkt nog ver weg, maar de zomer is 

in aantocht. Heeft u vakantieplannen? 

Laat het ons dan tijdig weten. Zo 

kunnen wij onze bezetting erop 

aanpassen. 

  Agenda 

Week 11: 

Let op: 17, 18 en 19 maart is De 

Klaver gesloten i.v.m. werken aan ons 

kwaliteitssysteem. Dit betekent dat er 

geen dagbesteding is op donderdag 

18 maart 2021. 

Week 14: 

Maandag 5 april 2021 zijn wij 

gesloten i.v.m. 2e Paasdag. 

Week 19:  

Donderdag 13 mei en vrijdag 14 

mei 2021 zijn wij gesloten i.v.m. 

Hemelvaartsdag. 

Week 21: 

Maandag 24 mei 2021 zijn wij 

gesloten i.v.m. 2e Pinksterdag.  

 



    

 
 

 

 

   

Gewonnen Beleeftablet 

Collega Marijke Hollewand heeft voor ons meegedaan aan een wedstrijd van Dementiewinkel.nl. Hierbij 

heeft zij voor ons een Beleeftablet gewonnen. Hartelijk dank Marijke! 

Gift Raatwerk uit Balk 

In december 2020 hebben wij van Raatwerk uit Balk een spontane gift mogen ontvangen. Hiervan hebben 

wij materialen kunnen aanschaffen om mee te werken in ons atelier. 

Schenking kunstwerk  

Rindert heeft een van zijn op De Klaver gemaakte schilderijen geschonken aan zijn neurologe in het 

Antonius Ziekenhuis te Sneek. 

Presentaties op De Klaver 

Twee van onze bezoekers hebben een presentatie gehouden over hun werk in de walvisvaart en het werken 

in een vliegtuig. Ze hadden hiervoor zelfs eigen fotoboeken en andere materialen meegenomen. 

Terugblik Kerstmis 

Ondanks alle maatregelen hebben wij met elkaar kunnen genieten van 3 geweldig kerstdagen op De Klaver 

dagbeleving. Met een wat uitgebreider diner werd het een feestelijk geheel. 

  

Terugblik afgelopen maanden 



    

 

  CORONA-UPDATE 

Helaas moeten wij ons allemaal 

nog steeds bewust zijn van de 

gevolgen die het Coronavirus met 

zich meebrengt. 

Wij blijven regelmatig herhalen dat 

we op De Klaver dagbeleving 1,5 

meter afstand tot elkaar blijven 

houden.  

Gedurende de hele dag 

desinfecteren wij allen meerdere 

malen onze handen. 

In het vervoer dragen wij allen een 

neusmondmasker gedurende de 

hele rit. 

De ruimte wordt dagelijks grondig 

gedesinfecteerd. 

Heeft u klachten die passen bij 

een eventuele besmetting zoals: 

verkoudheidsklachten, loopneus, 

niezen, keelpijn, hoesten, 

benauwdheid, verhoging, koorts 

en/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. 

 

In memoriam 

 

Helaas hebben wij in februari 2021 afscheid moeten nemen van 

Adrie en Riny. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


