
P E R S O O N L I J K E  E N  Z I N VO L L E  DAG B E S T E D I NG  O P 5  U N I E K E  L O C AT I E S

Wat beleven we een fantastische 
zomer dit jaar. Al weken vertoeven 
we met onze cliënten veel buiten. 
Een rondje op de duofiets, buiten 
koffie drinken of een beetje in de 
tuin werken. Met elkaar er op uit en 
in de natuur lunchen. Deze zomer 
ontvangen al onze cliënten auto-
matisch en gratis een grote dosis 
Vitamine D.
En wat genieten onze cliënten van 
ons nieuwe buitenverblijf! Aan de 
Loosdrechtse Plassen hebben we 
sinds kort een buitenverblijf waar 
we regelmatig met een groepje 
cliënten naar toe gaan. Gezellig 

bbq-en, wat hand en spandiensten 
verrichten of een vaartochtje op de 
zeilboot. We zien onze cliënten 
zichtbaar genieten en daar doen 
we het voor. 
Ondanks de (extreme) hitte en 
vakantieperiode proberen we ook 
in deze periode een gezellige en 
zinvolle dagbesteding te organi-
seren. In deze korte zomereditie 
alvast een terugblik op deze 
onvergetelijke zomertijd en een 
vooruitblik  op een aantal nieuwe 
ontwikkelingen vanaf september. 

Vriendelijk groet,
Niek & Sabine
   Visscher

Wist u .....

dat wij dagelijks een warme 3-
gangen maaltijd serveren.

+
dat wij ons eigen vervoer en 

onze eigen chauffeurs hebben.
+

dat wij dagelijks een 
bewegingsprogramma hebben.

+
dat een behandeling van uw 
fysiotherapeut ook bij ons op 

locatie mogelijk is.
+

dat wij 7 dagen in de week 
telefonisch bereikbaar zijn en u 

ook ‘s avonds en in het weekend 
graag te woord staan.

+
dat wij inmiddels 5 locaties 

hebben en een buitenverblijf. 

 Heeft u (soms) behoefte aan een logeeradres? 
Laat het ons weten. We zijn benieuwd naar uw reactie!

ISO 9001:2015
Als zorgleverancier moeten wij 
zorg leveren die voldoet aan 
bepaalde kwaliteitseisen. 

In juli heeft er bij Onvergetelijk 
Leven een ISO-audit plaats-
gevonden. Deze audit hebben 
wij succesvol doorstaan met als 

resultaat dat we binnenkort ISO 
9001:2015 gecertificeerd zijn.  Dit 
certificaat is het bewijs dat 
Onvergetelijk Leven 
beschikt over een goed 
werkend kwaliteits-
systeem (en dat hier naar 
wordt gehandeld),  dat wij 
goed georganiseerd zijn, 

de cliënt centraal stellen en 
continu werken aan de optima-
lisatie van de dagbesteding. 

We zijn super trots 
dat we binnenkort 
officieel het keur-
merk mogen 
voeren.
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EVEN VOORSTELLEN - 
Albert Schuurmans zal met ingang 
van 1 september  voor 2 dagen per 
week als Zorgcoördinator bij 
Onvergetelijk Leven in dienst 
treden. Hij combineert deze functie 
met die van 
Casemanager 
dementie 
Vleuten/de 
Meern bij 
zorginstelling 
Careyn. 

LOCATIE NR 5

In Kamerik groeien we ondanks 2 
locaties uit ons jasje en hebben we 
onvoldoende plaatsen beschik-
baar. Tussen de locaties Voldoening 
en AllerTijden hebben we aan de ‘s 
Gravensloot 28 een nieuwe locatie 
gevonden. 
In de fraai omgebouwde hooiberg 
bieden wij hier m.i.v. september op 
maan-, woens- en vrijdag 
dagbesteding aan. Deze 5e locatie 
heeft een grote (moes-)tuin, een 
hobbyruimte en een aantal dieren 

zodat we 
ook hier 
diverse   
binnen- en 
buiten-
activiteiten 
kunnen 
aanbieden.

KOKEN, WANDELEN, SCHAKEN, FIETSEN, RIJDEN..........                                                        
Onze poule van vrijwilligers willen we graag mee laten groeien met de 
organisatie. Daarom zijn we continue op zoek naar vrijwilligers die het leuk 
vinden om onze cliënten overgetelijke momenten te bezorgen of onze 
cliënten willen rijden. Bent u een mensen-mens? Heeft u geregeld een uurtje 
over? Of kent u iemand? We maken  graag kennis.  Voor een afspraak of meer 
informatie kunt u Sabine bellen op nummer 06 41 52 21 55.

Op 21 september organiseert 
Onvergetelijk Leven tezamen met 
een aantal partners een bijzondere 
middag in Bilthoven in het kader 
van Wereld Alzheimerdag. Speciaal 
voor deze dag hebben we een 
informatief en muzikaal middag-
programma samengesteld. De 
toegang is gratis. Binnenkort ont-
vangt u meer informatie maar zet u 
21 september alvast in uw agenda.

Voor informatie:
Onvergetelijk Leven BV
Utrechtseweg 273
1213 TR  HILVERSUM
0348 34 21 23
info@onvergetelijkleven.nl
www.onvergetelijkleven.nl

Locatie Voldoening,
Kamerik

Locatie ‘t Scheepsruim,
Loosdrecht

Locatie Langs de Akker,
Maarssen

Locatie Allertijden,
Kamerik

in september 
openen wij onze 

3e locatie in 
Kamerik


