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Voor mensen met dementie zijn de 
coronamaatregelen lastig om goed 
te begrijpen. Onze activiteiten 
vinden momenteel in en rondom 
de locatie plaats. Tijdens Corona is 
gebleken dat het nog belangrijker 
is om mensen met dementie ritme 
en structuur te bieden. We zijn blij 
dat wij, met diverse aanpassingen 
en de fantastische inzet van onze 
medewerkers en vrijwilligers ook 
de afgelopen weken en maanden 
zinvolle dagbesteding en structuur 
konden aanbieden. 

Terwijl het dagelijkse leven nog 
steeds beheerst wordt door 
Corona, zijn er gelukkig ook nieuwe 
en positieve ontwikkelingen te 
melden. Wat zijn we trots op onze 
nieuwste locatie -Johanna Hoeve- 
aan de Rijksstraatweg in Utrecht! 
Op het ruime perceel van 8.825m² 
bevindt zich een grote, vrijstaande 
boerderij en diverse bijgebouwen. 
Het gehele perceel gaan wij de 

komende maanden transformeren 
naar een dagbestedingslocatie 
inclusief aanvullende dienst-
verlening. Op de volgende pagina 
leest u meer over ons nieuwste 
project. 

Sneeuw en ijs hebben inmiddels 
plaatsgemaakt voor een pril 
voorjaarszonnetje. Uit ervaring 
weten we dat voorjaarsactiviteiten 
tijdens de dagbesteding plezier en 
herkenning bieden. In deze 
nieuwsbrief delen we de eerste 
voorjaarsmomenten en een paar 
leuke & bijzondere momenten van 
de afgelopen periode. 

We wensen u veel leesplezier en 
een mooi voorjaar.
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Niek  & Sabine 

Visscher

BEATRIX -  Elk jaar weer 
iets om naar uit te kijken; de 
verjaardag van prinses Beatrix, 
het brengen van cadeaus naar 
paleis Drakensteyn in Lage 
Vuursche en.....zal er een 
bedankbrief op volgen? En ja 
hoor, ook dit jaar lag er enkele 
dagen later een persoonlijke 
schrijven, namens prinses 
Beatrix, in onze brievenbus. 
Voor onze deelnemers een 
onvergetelijke ervaring om een 
kopie van de brief voor thuis 
mee te krijgen.

SAMEN STERK VOOR 
DEMENTIE
Zaterdag 30 januari was het zover. 
Voor het 3e opeenvolgend jaar 
trok een team van enthousiaste 
werknemers en vrijwilligers hun 
wandelschoenen aan en liepen 
met elkaar een wandeltocht om zo 
geld in te zamelen voor Alzheimer 
Nederland. Vanwege de Corona-
maatregelen liepen we dit jaar niet 
als compacte groep maar in duo's 
met minimaal 1,5 meter afstand 
van elkaar. 

Aan het eind van de dag kon er 
een bedrag van 4.242 euro op de 
cheque geschreven worden. Na de 
wandeling is het bedrag nog 
verhoogd tot 4.427 euro. We zijn 
trots op het resultaat en ons team. 
Bedankt sponsoren!



JOHANNA HOEVE, EEN NIEUWE DAGBESTEDINGSLOCATIE + MEER IN UTRECHT
Aan de Rijksstraat 30 in Utrecht 
ontwikkelen wij onze zesde 
locatie. De Rijksstraatweg is een 
lange autoluwe straat gelegen 
aan de Leidsche Rijn en vormt 
de verbinding tussen Utrecht en 
dorpen als De Meern en 
Harmelen. De Johanna Hoeve ligt 
aan het begin van deze straat op 
korte rijafstand van de A12 en 
A2. De komende maanden gaan 
wij het gehele perceel een 
nieuwe, multifunctionele 
invulling geven passend bij ons 
concept en de vraag naar (en 

behoefte aan) succesvolle 
dagbestedingslocaties in (de 
regio) Utrecht, Vleuten de Meern 
en Leidsche Rijn. 
In verschillende fases gaan wij 
het perceel transformeren in een 
modern dementiecentrum 
waarin dagbesteding, zorg, 
werken en ontmoeten centraal 
komen te staan. 
De Johanne Hoeve biedt naast 
dagbesteding ook werkgelegen-
heid aan herintrentreders, leer/
werktrajecten, taalstages en 
werkervaringsplekken. 

De locatie krijgt tevens een 
ontmoetingsruimte(s) voor o.a. 
wijkteams, Alzheimercafe, 
kleine bijeenkomsten en/of 
creatieve activiteiten.
In de deel van de boerderij is 8 
maart, na een grondige ver-
bouwing, de eerste groep deel-
nemers gestart. Iris Orta en 
Rory Blom zijn de locatie-
managers. In de komende 
nieuwsbrieven houden we u op 
de hoogte over de heront-
wikkeling van deze bijzondere 
locatie.  



ONTZORGEN
Om de mantelzorgers te onlasten 
bieden we, indien wenselijk, op de 
dagbestedingslocaties ook onder-
steuning vanuit de eerste lijns zorg 
zoals fysiotherapie, ergotherapie, 
logopedie of de inzet van een 
psycholoog.

Een kappersbeurt, pedicure-
behandeling of bijvoorbeeld 
ondersteuning bij het aanmeten van 
schoeisel of medische hulpmid-
delen zoals bijvoorbeeld een 
rollator is ook op een locatie 
mogelijk. Onze locatiemanagers 
bespreken graag met u de 
mogelijkheden.

DANK JE WEL FAMILIE 
VAN VLIET
Wij en de deelnemers van de 
Hooikamer werden recent blij  
verrast met een prachtig cadeau. 
De familie van Vliet schonk ons 
een nieuwe duofiets waar we 
heerlijke fietstochtjes door 
Kamerik mee kunnen maken. 

Namens  ons en alle deelnemers, 
super bedankt familie Van Vliet!

LET OP!
ER IS GEEN DAGBESTEDING OP:
maandag 4 april (2e paasdag)
dinsdag 27 april (Koningsdag)

donderdag 13 mei (Hemelvaart)
maandag mei (2e Pinksterdag)

VOORJAAR
Zowel binnen als buiten 
genieten we van het  
voorjaar en de natuur.
Iedere deelnemer op 
zijn of haar eigen 
manier.

MAAK KENNIS MET....
Ton Okhuijsen, 
62 jaar en geboren 
in Utrecht. Ton is 
sinds augustus 
2020 één van onze 
chauffeurs en meer. 

“Tussen het rijden door kwamen 
er kleine klusjes voor me naar 
voren die leuk waren om te doen. 
Heel ander werk dan voorheen. Ik 
werkte namelijk als ZZP’er elek-
tricien en onderhoudsmonteur, 
voornamelijk in zorginstellingen. 
Door de coronacrisis raakte ik 
bijna al mijn werk kwijt, en zoals 
zo vaak in het leven, als er ergens 
een deur sluit gaat er altijd wel 
weer ergens een deur op een kier.  
Amy was diegene die mij op de 
vacature bij Onvergetelijk Leven 
wees. Sinds februari ben ik voor  
36 uur in vaste dienst en dat 
bevalt me reuze goed; nog steeds 
rijden en tussendoor klusjes.”

Dagbesteding bij Onvergetelijk Leven  is meer dan alleen zorg. Ook tijdens Corona moet onze 
dagbesteding veilig zijn voor onze deelnemers en medewerkers. Ons uitgangspunt is dat onze 

dagbesteding door kan/moet gaan en zo goed mogelijk wordt ingevuld. De richtlijnen van het RIVM zijn
  voor ons leidend. 



Voor informatie:
Onvergetelijk Leven BV
Tolakkerweg 86
3739 JR  HOLLANDSCHE RADING

035 - 631 68 97 
info@onvergetelijkleven.nl
www.onvergetelijkleven.nl

BUITEN BEWEGEN
Bewegen heeft een positief effect 
op mensen met dementie. 
Regelmatig bewegen kan helpen 
om symptomen van dementie uit 
te stellen.  Het vermindert het 
gevoel van somberheid, angst en 
rusteloosheid. Daarom is 
lichaamsbeweging een belangrijk 
onderdeel in ons activiteiten- 
programma. 
De deelnemers van locatie de 
Ruijgenhoek gaan regelmatig op 
bezoek bij buurman Fysio Fitness 
Visscher om gebruik te maken van 
de buitensport mogelijkheden.  

De Ruijgenhoek
Groenekan

Allertijden
Kamerik

De Hooikamer
Kamerik

Voldoening
Kamerik

Johanna Hoeve

Utrecht

WELKOM TRUUS
Truus is de nieuwste aanwinst 
binnen onze dierenfamilie. Truus 
gaat onze deelnemers vast een boel 
gezellige koetsritjes door de bossen 
van Hollandsche Rading bezorgen. 

POLDERPEUTERS
Op de locatie Allertijden is sinds 
kort ook een peuteropvang 
gevestigd. Tussen de peuters en 
onze deelnemers is er regelmatig 
contact. Hoewel ontmoetingen 
tussen beiden gepland worden, 
zijn deze ook spontaan. Ze komen 
elkaar tegen tijdens een wande-
ling over de boerderij of een 
andere buitenactiviteit.  Onze 
deelnemers genieten zichtbaar 

van de spontane (re)acties van 
peuters én de fraaie peuter-
knutselwerken. Onze deelnemers 
zorgen er vervolgens voor dat de 
kleine moestuin voor de peuters 
goed wordt onderhouden. 

De samenwerking tussen 
Polderpeuters en onze 
dagbesteding is een mooi 
voorbeeld van sociale interactie 
tussen verschillende generaties. 

COMPUTER
Computers kunnen bij mensen 
met dementie de rol van 
geheugensteun bieden. De 
computer op locatie Voldoening 
wordt door de deelnemers regel-
matig gebruikt om wetenswaar-
digheden over Woerden op te 
zoeken en herinneringen op te 

halen. Heeft u nog een goed-
werkende PC of tablet die u niet 
gebruikt en wilt doneren ten 
behoeve van onze deelnemers?
We horen het graag van u.

Linquenda Hoeve 

Hollandsche Rading
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