
Volg ook onze 

andere 

dagbesteding 

plekken 
• • • 

Wist u dat binnen Cluster 

Groen en Doen nog veel 

meer leuke 

dagbestedingsplekken zijn. 

U kunt deze vinden via de 

website 

https://www.groenendoen.st

-er.nl/ 

of via hun eigen 

facebookpagina’s  

Zo kunt u bij Theehuis ’ t erf 

terecht voor lekkere  

TO GO producten. 

brownies, haverkoeken, 

hanenkoeken, chocolat chips 

cookies   

 

En kunt u bij AC het 

vierkant terecht voor leuke 

cadeautjes en presentjes in 

hun buiten stalletje 

   

Vaccinaties 
 

Vaccineren, het houd ons land 

al maanden bezig. 

In praat programma’s op tv, 

in het nieuws, als gesprekken 

van de dag en er zijn voor- en 

tegenstanders. 

Het nemen van een vaccinatie 

is niet verplicht.  

Bij de gemeentewerf kunnen 

wij zeggen dat het merendeel 

van onze cliënten  gekozen 

heeft om zich te laten 

vaccineren. Zij hebben 2 

vaccinaties gehad  met Pfizer. 

Personeel kreeg  vanaf maart 

de mogelijkheid om zich te 

laten vaccineren.  Al onze 

begeleiders die in aanmerking 

komen voor een vaccinatie 

hebben  inmiddels de 1e 

vaccinatie gehaald.  Zij kregen 

AstraZeneca. De tweede 

vaccinatie zal rond mei 

gebeuren. 

maatregelen 

“soms staan we voor 

uitdagingen, maar we 

doen het toch maar mooi weer 

even met  elkaar” 
 

Net als scholen, winkels  en 

andere voorzieningen zijn wij 

ook al enige tijd aan 

maatregelen verbonden.  
Zo kunnen cliënten die op 2 

werkplekken werken dit nu 

niet doen. Zij moeten een 

keuze maken  op welke plek 

zij willen werken.  In 

uitzonderlijke gevallen wordt 

hier, voor een enkele cliënt, 

een uitzondering  gemaakt. 

Maar er is hoop dat medio 

juni de mogelijkheid bestaat 

dat deze maatregel 

versoepeld kan gaan worden.   

We kunnen dit helaas nog niet 

garanderen maar we gaan van 

het positieve uit.  

 

Verhoging, snotneuzen, je niet 

zo lekker voelen…. 

Dat betekent  voor onze 

cliënten dat je niet kan komen 

werken. Je moet je laten testen 
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en kan weer komen als je 

negatief getest bent en je  

weer opgeknapt bent.  

Is iemand in je directe 

omgeving positief getest, dan 

moet je in Quarantaine.  

Een aantal van onze cliënten 

heeft dit al 1 of meerdere 

keren meegemaakt.  Dat is 

geen pretje en wij zijn daarom 

ook heel trots op al onze 

cliënten die het al zo lang zo 

goed doen in deze “bizarre 

tijd”. Maar ook voor alle 

begeleiding is het soms een 

uitdaging en sta je wel eens 

voor dilemma’s. Zowel op de 

woningen als op de 

dagbesteding.  

Begeleiders die ook 

mantelzorger zijn maar wel 

met ons beroep in aanraking 

komen met mensen, 

begeleiders die zelf in de 

risicogroep vallen, begeleiders 

die kinderen hebben die niet  

naar school of kinderopvang 

kunnen waardoor er 

opvangproblemen ontstaan, 

begeleiders die tijdelijk 

ingezet worden op andere 

locaties…  Dit  vraagt 

flexibiliteit en draagkracht 

van mensen en dat is niet 

altijd even makkelijk, maar 

we doen het toch  maar mooi 

even met elkaar!         

 

Nieuwtjes uit 

Dienstverlening 

 

Vanwege alle maatregelen 

waren wij genoodzaakt het 

dagprogramma van de 

dienstverlenende groepen wat 

aan te passen. Onze 

begeleiders zijn er weer in 

geslaagd om een zinvol 

dagprogramma te maken 

waarin er van alles gedaan en 

beleefd kan worden. 

Zo staan o.a. op het  

programma, pizza maken, 

soep koken, papier prikken, 

auto’s schoon spuiten bij het 

gemeentebedrijf, afval 

wegbrengen naar het depot, 

zagen en schuren, educatieve 

spellen en nog veel meer.   

Helaas is het nog niet 

mogelijk om met de groep 

glas en papier op te halen in 

de wijk of naar de supermarkt 

te gaan maar zodra dat weer 

kan zullen we dit weer op 

gaan starten.  

Ook kunnen we vermelden 

dat we twee leuke jongens 

erbij hebben werken op de 

dienstverlening. 

Bram werkt inmiddels al 

eventjes op de woensdag en 

vrijdag op DV1 en Mika is 

eind maart erbij gekomen op 

de woensdag. Mika werkt de 

andere dagen op de 

Arbeidgroep. 

 

Zwangerschap  nieuws  
Renee Sas is zwanger van haar tweede kindje. 

Eind juli zal Renee met verlof gaan. 

Haar verlof zal ingevuld worden door 

Barbara. Barbara is al bekend bij de  

gemeentewerf.  Wij zijn heel blij dat ze ons  

team komt versterken. 

 

 

   VRIJWILLIGERS GEZOCHT! 

Vind je het leuk om mensen met een 
beperking te ondersteunen, dan zijn we 

op zoek naar jou als vrijwilliger! 
 

Onze visie is: Alle mensen zijn 
gelijkwaardig, elk mens is uniek. 

we zijn op zoek naar iemand die het fijn 
vind om een stuk te wandelen met 

iemand in een rolstoel of op een fiets te 
fietsen samen met een cliënt. 

Samen lezen of educatieve spellen te 
spelen. 

 Dit kan op alle doordeweekse dagen 
van de week. 

Ziet u hier iets in of kent u iemand voor 
wie dit iets zou kunnen zijn? 

 Neem dan contact met ons op.  

        gemeentewerf@esdege-reigersdaal.nl 
                      Tel: 072-5346622 


