Praatjes & Plaatjes | Nieuwsbrief Crimpenersteyn, juni 2021
Dit is de Praatjes & Plaatjes van juni, we
wensen u veel leesplezier. En heeft u zelf wat
leuks meegemaakt, laat het ons dan weten via
clientteamcrimpenersteyn@zellingen.nl.

Terug op de afdeling was de heer enorm enthousiast
over de duofiets. “Dat doet een mens goed. Dat
gaan we zeker vaker doen!”

Gesprekken
In de komende maand worden op verschillende
afdelingen gesprekken gevoerd met bewoners. U
kunt aangeven of u tevreden bent over het wonen
en de zorg. We willen graag horen wat u ervan vindt
en als u specifieke wensen of behoeften heeft kunt u
deze direct kenbaar maken. De gesprekken worden
gevoerd door een medewerker van de afdeling of
vrijwilliger Irene die ons hierbij komt ondersteunen.
Tuinieren
De dames van buitenbeleving hebben al heel
wat werk verzet om samen met de bewoners de
binnentuin van Crimpenersteyn op te knappen.

Wilt u als familielid ook gaan fietsen? De duofiets kunt
u reserveren bij 1 van onze restaurant-medewerkers.
Fijne moederdag
Met moederdag hebben de dames van het restaurant
heerlijk schepijs verkocht in de tuin. De bewoners
en het personeel van afdeling Edelsteen kwamen
in grote getalen naar buiten voor een lekker ijsje en
namen al snel de verkoop over.

Hier ziet u de heer Bonte stralen tijdens
de buitenactiviteit samen met Merel van
buitenbeleving.
De duofiets van Crimpenersteyn
Collega Savannah heeft samen met de heer
Dikhoof drie kwartier op de duofiets gefietst door
de Krimpenerwaard. Heerlijk naar buiten, andere
mensen ontmoeten tijdens het fietsen en genieten
van het mooie Krimpen.

Deze prachtige ijskar kan
worden gereserveerd
in het restaurant!

Bedankt!

Door Rachel Steinfort | Met heel veel plezier heb ik de

afgelopen 2,5 jaar in Crimpenersteyn gewerkt. Er is
veel gebeurt in deze afgelopen jaren. Zo hebben we
met elkaar een pittige periode doorstaan. Dat is wel
iets waar ik trots op terug kijk, want dit hebben we
samen gedaan.
Als ik nu zie hoe afdelingen elkaar ondersteunen
wanneer er hulp nodig is, dan vind ik dat een mooie
vooruitgang. Ook weer iets wat we met elkaar doen.
Crimpenersteyn is een heel fijn huis, de sfeer is
prettig, de collega’s leuk en iedereen is bereid om
te helpen. Ik wil jullie allemaal bedanken voor de
ontzettende fijne samenwerking van de afgelopen
2,5 jaar. Wie weet tot ooit!

Oproep trouwkleding tbv bruidsmodeshow
Ergens in september, we verklappen nog niet wanneer,
wordt er een bruidsmodeshow georganiseerd.
Hiervoor zijn wij op zoek naar trouwjurken/-pakken die
wij voor deze middag mogen lenen. Tevens ontvangen
wij graag trouwfoto’s van de bewoners, zodat wij deze
door middel van een diavoorstelling kunnen laten zien.
Zijn er collega’s die willen meelopen tijdens de show
of die hun jurk/pak beschikbaar willen stellen? Laat dit
dan weten aan Leslie via leslie.offermans@zellingen.nl.
Feestje mevrouw Butter
Op tweede pinksterdag was er een klein optreden
van Perry Zuidam in het Atrium.

Dit optreden kreeg mevrouw Butter van haar dochters
cadeau en iedereen mocht hiervan meegenieten.
De collega’s van afdeling Edelsteen hebben Rachel
op vrijdag 21 mei in het zonnetje gezet. Ze konden
haar natuurlijk niet onopgemerkt laten vertrekken.
Wist u dat …
• ... het winkeltje elke maandag t/m zaterdag
geopend is van 10.00 tot 12.00 uur?
• ... het restaurant heerlijke huisgemaakte
appeltaart verkoopt en dat deze ook te
bestellen is voor een verjaardag?
Bedankt voor de plantjes
Via deze weg willen wij een ieder bedanken voor
het schenken van de plusdoosjes met daarin een
buitenplantje. De plantjes groeien al goed!

Puntpaprika’s van mevrouw Scholman
Mevrouw Scholman van afdeling Waalsteen heeft
haar zelf gekweekte puntpaprika’s geschonken aan de
dames van Buitenbeleving.

