NIEUWSBRIEF ONTMOETINGSCENTRUM NIJKERK

Holkerstraat 36
3861 CE Nijkerk
Tel: 06 – 20 35 07 45
E-mail: Ontmoetingscentrumnijkerk@welzin.nl
Facebook: facebook.com/dagcentrumopdepol
Instagram: instagram.com/ontmoetingscentrumnijkerk

Februari/Maart 2020:
Voor u ligt de nieuwsbrief van februari/maart 2020.
Allereerst willen we alle nieuwe bezoekers van harte welkom
heten! Kerst en nieuwjaar lijken al even geleden. De winkels
zijn al weer in de paassfeer. Dit jaar geen nieuwjaarwensen ,
zoals u wel gewend bent van ons. We hebben dit jaar een
andere activiteit op het programma, dit leest u verderop. We
wensen u veel leesplezier.

Activiteiten:
Iedere dag op het Ontmoetingscentrum kent een aantal “vaste” activiteiten en een aantal
accenten per dag. De vaste activiteiten zijn op:
 Maandagochtend: Spel
 Dinsdagochtend: Sporten op St Jozef
 Dinsdagmiddag: Creatief
 Donderdagochtend: Sporten op het OC

Bezoek van Peuters
Elke maand komen de peuters van Villa Vrolijk bij ons op bezoek. Ook wij zijn al een aantal
keer bij hen op bezoek geweest. Onlangs zijn we zelfs op de babygroep geweest. Vooral voor
de oma’s was dit een smeltmoment.

Pasen:
Zoals u al kon lezen hebben we dit jaar een nieuwe activiteit op het programma. Dit jaar
willen we op donderdag 2 april 2020 een Paaslunch organiseren. Alle bezoekers mogen 1
mantelzorger/ familielid meenemen. De uitnodiging volgt nog. Zet u het vast in de agenda?
Is donderdag 2 april niet uw bezoekdag, dan mag u deze dag ruilen. Geef dit even bij ons
aan, dan kijken we met u mee. U mag ook met uw mantelzorger/familielid meekomen.
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Vrijwillige bijdrage:
Elke maand vragen we aan u een vrijwillige bijdrage van 10 euro in contanten. Dit gebeurt
altijd aan het begin van de maand. Wat wordt er betaald van de vrijwillige bijdrage?
 Activiteiten materialen
 Verjaardagscadeautjes
 Bingoprijsjes
 Sint-/Kerstpresentjes
 Spontane acties zoals ijs, vis o.i.d.
Als u hier moeite mee heeft of vragen over heeft, wilt u het dan aangeven bij Pauline en/of
Renate?

Feestdagen dat wij gesloten zijn:
Maandag
Maandag
Dinsdag
Donderdag
Maandag

13 april
27 april
5 mei
21 mei
1 juni

2de Paasdag
Koningsdag
Bevrijdingsdag
Hemelvaartsdag
2e Pinksterdag

Wist u dat?









Wij op zoek zijn naar enthousiaste mantelzorgers die het leuk zouden vinden om een
keer een stukje te schrijven in de Nieuwsbrief over wat ze vinden van het OC Nijkerk!
Zou u dat leuk vinden en heeft u tijd en ruimte? Mailen mag!
Naar: Ontmoetingscentrumnijkerk@welzin.nl
Wij op zoek zijn naar vrijwilligers! Kent u iemand die bereid is
een uurtje te komen helpen, een halve dag of een hele dag.
Alles is mogelijk in overleg.
Wij het leuk vinden als iemand komt vertellen over zijn
hobby. Kent u iemand?
Het altijd gezellig is bij ons.
Wij genieten van de peuters.
Er een paar dames zijn die het liefst de hele dag Rummikub spelen.
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Overige weetjes:
Afmeldingen:
Bent u ziek? Of heeft u een keer iets anders gepland staan waardoor u niet naar
Ontmoetingscentrum Nijkerk kan komen? Dat kan natuurlijk een keer voorkomen. Om
ervoor te zorgen dat de medewerkers en de taxi hiervan tijdig op de hoogte zijn gebracht,
willen we u vragen dit zo vroeg mogelijk door te geven. Dit kan telefonisch: 06 – 20 35 07 45
of per e-mail naar: OntmoetingscentrumNijkerk@Welzin.nl
Dus het liefst een dag of meerdere dagen van tevoren.

Facebook en Instagram
Wij hebben een Facebookpagina en een Instagrampagina. Leuk om onze activiteiten te
volgen. Heeft u zelf Facebook of Instagram, of heeft een van uw kinderen, kleinkinderen of
bekenden Facebook of Instagram en zijn ze geïnteresseerd in de activiteiten van
Ontmoetingscentrum Nijkerk? U kunt ons vinden op:
Facebook: Ontmoetingscentrum Nijkerk
Instagram: Ontmoetingscentrum Nijkerk

Gezocht:
De lente duurt niet lang meer. We hopen op mooi zonnig
wandelweer. We zoeken iemand die met onze bezoekers
wil wandelen. Kent u iemand of bent degene die wij
zoeken? Wij horen dit graag!

Hartelijke groet,
Pauline van de Greijn en Renate Cornelissen
Activiteitencoaches Ontmoetingscentrum Nijkerk

