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FEEST

Naar Huus Toe opende in Oktober, 8 jaar geleden voor het
eerst haar deuren. Daarom hebben wij met onze gasten de
eerste week van oktober een gezellige ‘feestweek’ gehad.
Veel gebak, koekjes en lekkere menu’s om onze gasten nog
eens extra te verwennen. We hebben slingers opgehangen
en toespraken mogen ontvangen! Ook hebben wij u willen
laten meegenieten middels de koekjes die wij aan onze
gasten mee naar huis hebben gegeven. Dankzij u en het
vertrouwen dat u aan ons heeft gegeven kunnen wij ons 8
jarig bestaan vieren. Onze dank aan u is groot.

EVALUATIE

Graag wilden wij onze wijze van werken eens groots
evalueren. “Werken wij nog volgens onze begin principes?”.
Het gedicht van onze huisdichter Lotte staat niet voor niets
nog steeds prominent op onze keukendeur. Dit gedicht
herinnert ons dagelijks aan onze reden van dit mooie werk.

ZET U DE
Mantelzorgavond
ALVAST IN UW
AGENDA?!
Woensdag 18 december
Aanvang 18.30 uur
Start 19.00 uur
Afsluiting 20.30 uur
Vervoer kunnen wij voor
u regelen!
NB: De mantelzorgavond
is géén passende avond
voor onze gasten.

De kernvraag van de evaluatie is dan ook: Doen wij de goede dingen en doen we deze goed? Wij
organiseerden daarom op zaterdag 5 oktober een evaluatiemiddag. We hebben enkele
mantelzorgers, casemanagers en collega’s uit de zorg uitgenodigd. Samen met hen hebben wij ons
verdiept in verschillende gebieden: Hoe verloopt de communicatie? Hoe is de begeleiding? En wat
kan er gezegd worden over Naar Huus Toe in het algemeen.
Wij hadden drie koffietafels georganiseerd waarbij de genodigden in kleine groepjes, in wisselende
samenstelling, roulerend hebben kunnen praten. In gesprek hebben we goede punten gevonden, die
wij als team verder gaan uitwerken. Deze punten én uitwerkingen zouden wij graag met u willen
delen tijdens de aankomende mantelzorgavond. Deze mantelzorgavond gaat plaats vinden op
woensdag 18 december aanstaande. De inloop is om 18.30 en om 19.00 zullen wij beginnen met ons
programma. Rond 20.30 uur eindigen wij onze avond met een gezamenlijke proost op het nieuwe
jaar. Want deze avond is een mooie gelegenheid om terug te blikken op de afgelopen jaren en
gezamenlijk vooruit te kijken naar wat nog komen gaat. Dit doen wij, zoals u van ons gewend bent
onder het genot van een hapje en een drankje. Begin december zullen wij deze uitnodiging voor de
mantelzorgavond, nogmaals onder uw aandacht brengen.

WIST U DAT ….
Huidige thema: Muziek
Wij zijn vorige week gestart
met zang, klanken en noten!
Afgelopen maandag was er
een accordeonist die de
middag voor ons heeft
opgeluisterd. Bekende liedjes
“uit de oude doos” kwamen
voorbij. De stoelen gingen aan
de kant en we hebben nog
heerlijk kunnen dansen. Wat
een plezier…

Nieuwe bewoners!?
Naast onze vissen in het
aquarium hebben wij nog
andere bewoners mogen
ontvangen. U kent Charlotte
en Bas, van het liedje van
Dorus? Wij hebben sinds
maandag geen motten, maar
twee zebravinkjes die wij deze
bekende namen hebben
gegeven. Het geeft een gezellig
gekwetter en gespreksstof
gedurende de dag.

Chantal van start
Begin september is Chantal
van start gegaan met haar
opleiding. Zij gaat elke
woensdag naar school. Voor
school moet ze ook enkele
opdrachten en examens
maken. Het kan zijn dat zij ook
u benaderd rondom een
opdracht voor haar opleiding.
Mocht u hier vragen over
hebben, dan staan u uiteraard
graag te woord.

GOED OM TE WETEN…
Wij zijn vanwege de feestdagen in december GESLOTEN op:
Woensdag de 25ste (1ste kerstdag)
Donderdag de 26ste (2de kerstdag)
Én Vrijdag de 27ste (dit ivm rust in ritme)
Op nieuwjaarsdag 1 januari zijn wij ook gesloten.
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