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INDIVIDUELE 
BEGELEIDING

BEDANKT ALI ! 
In 2018 behaalden wij het ISO-

certificaat  9001:2015. ISO 9001 is 
‘n norm die eisen stelt aan het 

kwaliteitsmanagementsysteem 
binnen een organisatie. Onze 

collega Ali Kooij heeft een zeer 
waardevolle bijdrage geleverd bij 

het documenteren van allerlei 
procesbeschrijvingen, werk-

instructies en checklists. 
We zijn er tot op vandaag nog 

steeds bijzonder trots op. 
Bedankt Ali!

Het is alweer december en voor 
u ligt nieuwsbrief 9. Het eind 
van het jaar is voor velen het 
moment  van een terug- en een 
vooruitblik. Ook wij blikken in 
deze editie terug op het 
afgelopen jaar en kijken alvast 
vooruit naar 2019.  

In elke nieuwsbrief brengen we 
ook een nieuwtje. Het nieuwtje 
in deze nieuwsbrief is groot 
nieuws. In april 2019 openen wij 
namelijk een nieuwe vestiging 
in Hollandsche Rading.  Aan de 
Tolakkerweg hebben wij een 
gemoderniseerde boerderij 
gekocht waar we ons 
hoofdkantoor gaan vestigen en 
‘n nieuwe dagbestedingslocatie 
gaan openen. Zet u 19 april 
maar alvast in uw agenda want 
op deze dag vieren wij de 

opening. Het belooft een 
feestelijke dag te worden waar 
wij ook een bekende zangeres 
voor hebben uitgenodigd. Wie 
dat is leest u verderop in deze 
nieuwsbrief.  December is dé 
maand van gezelligheid. We 
gaan er op alle locaties een 
onvergetelijke maand van 
maken. 
We wensen u fijne feestdagen 
en een mooi nieuw jaar met 
veel nieuwe en onvergetelijke 
herinneringen.

Niek  & Sabine 
Visscher

ZORGVERZEKERING
Welke zorg bij dementie wordt 
vergoed in 2019? Het is weer de 
tijd van het jaar om kritisch naar 
uw zorgverzekering te kijken. 
Wordt alles vergoed wat u en/of 
uw naaste met dementie aan 
ondersteuning en zorg nodig 
heeft? Is het verstandig om over 
te stappen? 
Op de website van Alzheimer 
Nederland vindt u een aantal 
tips bij het maken van een 
keuze. 

25 en 26 december 
en 1  januari 

zijn alle locaties 
gesloten.

Niet elke cliënt is gebaat bij 
activiteiten in groepsverband. 
Hier kunnen verschillende 
redenen voor zijn.  Dit betekent 
niet dat een cliënt dan niet meer 
naar de dagbesteding kan. 
Integendeel.  Op onze locaties 
bieden wij namelijk ook indivi-
duele begeleiding aan. 
Om hiervoor in aanmerking te 
komen moet eerst contact 
opgenomen worden met het 
zorgkantoor of de dementie-
consulente. Indien een cliënt in 
aanmerking komt dan ontvangt 
hij/zij een beschikking. 

<lees verder op volgende pagina>



<Vervolg individuele begeleiding>

Wij bekijken vervolgens samen 
met de cliënt en mantelzorger 
hoeveel uren er kunnen worden 
ingezet en op welke momenten 
individuele begeleiding gegeven 
wordt. Let wel: voor individuele 
begeleiding betaalt men een 
eigen bijdrage. De hoogte van de 
eigen bijdrage wordt bepaald 
door het CAK en is afhankelijk 
van het inkomen. 
Indien u meer informatie wenst 
over onze individuele begeleiding 
kunt u contact opnemen met 
onze zorgcoördinator Albert 
Schuurmans (06 28 86 03 44).

In 2018 hebben we 2 nieuwe 
locaties geopend. Langs de 
Akker in Maarssen en de 
Hooikamer in Kamerik. Twee 
kleinschalige locaties in een 
prachtige natuur waar we de 
cliënten zoveel mogelijk van 
laten genieten. Naar buiten 
gaan is voor iemand met 
dementie immers belangrijk; 
bewegen remt dementie en 
buitenlicht en buitenlucht zijn 
gezond.   

Wat was het ‘n heerlijke zomer 
en wat hebben we genoten van 
het buitenleven. Varen op de 
Loosdrechtse plassen, met 
paard en wagen een bosritje 
of op de tractor door de wei.  
Lekker en gezellig met elkaar 
barbequen. Bij ‘Langs de 
akker’ speelden de cliënten 
van de zomer zelfs een jeu de 
boule competitie. Hoe leuk?! 
2018 is voor ons een jaar met 
tal van onvergetelijke momen-
ten.  Een  groot woord van 
dank gaat naar alle vrijwilligers 
waar we geregeld een beroep 
op mogen doen.  We hopen 
ook in 2019 op jullie hulp, 
kookkunsten, creativiteit, 
zorgzaamheid maar bovenal  
jullie enthousiasme. Dank!!!!!

Wat is het toch fijn om over eigen 
vervoer te beschikken. Hierdoor 
kunnen we onze cliënten ook 
gemakkelijk(er) en daadwerkelijk 
‘n zinvolle dagbesteding bieden. 
We betrekken onze cliënten zo-
veel mogelijk bij allerlei dagelijkse 
‘zaken’.  Met elkaar verdelen we 
de taken en brengen we de loca-
ties in kerstsfeer Het uitzoeken 
en kopen van kerstbomen hoort 
daar ook bij. Het zijn simpele 
maar waardevolle en onvergete-
lijke momenten die kleur en 
invulling geven aan een dag!

SAMEN OP PAD

RAAD VAN TOEZICHT - In november heeft er een wijziging in de 
samenstelling van onze Raad van Toezicht plaatsgevonden. Helma van 
Heerikhuize en Hanz van de Pol hebben eerder dit jaar aangegeven 
hun functie ter beschikking te stellen vanwege resp. een nieuwe 
functie en een verhuizing naar het buitenland.  Afke Schaart en 
Maurits de Bruin zijn inmiddels geïnstalleerd als de twee nieuwe leden 
van de Raad van Toezicht.

31 december sluiten 
alle locaties 

om 15:00 uur 
i.v.m. 

oudjaarsavond.



DIEREN
Wij bieden onze cliënten elke 
dag activiteiten en zorg aan 
waarbij de cliënt zich begrepen 
en vertrouwd voelt. Contact met 
dieren is voor veel cliënten een 
vertrouwd gevoel. 

Dieren hebben een heel eigen 
manier om met mensen te 
communiceren; namelijk met 
aandacht en nabijheid i.p.v. met 
woorden. Het is mooi om te zien 
wat het effect van dieren op een 
gemoedstoestand is. Regelmatig 
brengen we daarom een bezoek 
aan een kinderboerderij, een 
schapenweide of een stal. Ook 
het voeren van de dieren in en 
rondom onze locaties behoort 
tot een regelmatig terugkerende 
activiteit.

OPROEP                                                    
Verwacht u binnenkort een 
nest puppies of kittens? We 
trakteren u graag op een 
kraamfeestje op een van onze 
locaties. We nodigen u en uw 
pasgeborenen graag uit voor 
een bezoekje waarbij onze 
cliënten ook even kunnen 
knuffelen en genieten van het 
jonge dierenleven. Neemt u 
voor meer informatie of een 
afspraak contact op met 
Sabine (06 41 52 21 55). 

 In de afgelopen vier jaar is de 
organisatie uitgegroeid tot een 
solide, betrouwbare  en 
gecontracteerde zorgaanbieder 
van dagbesteding in de gemeenten 
’t Gooi, Hilversum, de Ronde Venen, 
Montfoort, Oudewater, Stichtse 
Vecht, Utrecht (Vleuten/de 
Meern), Weesp, Wijdemeren, 
Woerden en gemeente de Bilt.  In 
gemeente de Bilt hadden we nog 
geen locatie. Maar daar komt nu 
verandering in. 
April 2019 openen wij nl. een 
nieuwe dagbestedingslocatie in 
Hollandsche Rading. Ook de 
administratie en planning 
verhuizen naar deze locatie. 
De verhuizing, de nieuwe locatie 
en het 5-jarig bestaan is alle 

reden voor een feestje. Dit gaat 
vrijdag 19 april plaatsvinden op 
de nieuwe locatie. 

Een uitnodiging en programma 
ontvangt u begin volgend jaar. 
Wel kunnen we u alvast 
verklappen dat we niemand 
minder dan Willeke Alberti bereid 
hebben gevonden te komen 
optreden.

VERHUIZEN EN 5-JARIG BESTAAN

Momenteel hebben 270.000 
mensen in Nederland de ziekte 
van Alzheimer of een andere vorm 
van dementie. In 2040 zal dit 
aantal opgelopen zijn naar een 
half miljoen. Dementie raakt 
steeds meer mensen en is (nog) 
niet te genezen. Alzheimer 
Nederland werkt aan een 
toekomst zonder dementie en aan 
een betere kwaliteit van leven 
voor mensen met dementie en 
hun dierbaren. Daarvoor is geld 
nodig. Onze collega Henk heeft het 

initiatief genomen om geld in te 
zamelen voor Alzheimer Nederland 
middels een wandeltocht die op 12 
januari gaat plaatsvinden in de 
omgeving van Lage Vuursche. U  
kunt deze actie sponsoren door 
een bedrag te doneren. Alle kleine 
beetjes helpen. Met uw donatie 
draagt u niet alleen bij aan een 
oplossing voor dementie, maar 
geeft u de wandelaars ook een 
extra steun in de rug.  
Doneren kan via de site van 
Alzheimer Nederland. 

19 APRIL 2019
JUBILEUMFEEST MET 

OPTREDEN VAN  
WILLEKE ALBERTI

https://bedrijven.inactievooralzheimer.nl/team/onvergetelijk-leven

MAANDELIJKS THEMA
Met ingang van 2019 zullen we 
maandelijks eenzelfde thema 
hanteren op alle locaties.  
Gedurende een gehele week staat 
het betreffende thema centraal in 
onze activitetiten, maaltijden en 

decoraties. Op de achterzijde van 
deze nieuwsbrief ziet u de agenda. 
Heeft u een leuk idee? Wilt of kunt 
u een actieve bijdrage leveren? 
We houden ons van harte 
aanbevolen.  



KWALITEITSTOEZICHT GGD - Als aanbieder van een Wmo-
voorziening zetten wij ons dagelijks in voor het leveren van kwalitatief 
goede en veilige dagbesteding. De GGD is door de gemeenten waar wij 
een contract mee hebben, aangesteld als onze toezichthouder. Dit 
betekent dat de GGD verantwoordelijk is voor het kwaliteitstoezicht en 
aan de hand van hun bevindingen het college van B&W adviseert. De 
conclusie en aanbeveling van de GGD zijn bepalend of een zorgaanbieder 
de Wmo-voorziening mag voortzetten of niet.  In 2018 hebben wij de GGD 
op bezoek gehad voor een kwaliteitsonderzoek en daaruit is gebleken 
dat we aan alle wettelijke en gemeentelijke normen voldoen. In de 
conclusie werd ook de betrokkenheid en professionaliteit van onze 
werknemers en de verbinding met en respect voor onze cliënten 
geroemd. 

Goede voornemens horen bij een 
nieuw jaar. Wellicht heeft u ze 
ook. Maar denkt u ook wel eens 
na om vrijwilliger te worden? We 
zijn namelijk continue op zoek 
naar kook-, wandel-, fiets-, vis-, 
schilder-, bloemschik-, voorlees-, 
rij-, praat- en andere leuke vrij-
willigers die samen met ons, onze 
cliënten een fijne en zinvolle 
dagbesteding bezorgen. Bent u 

een mensen-mens, heeft u affi-
niteit met onze doelgroep en lijkt 
u het leuk om in uw vrijetijd onze 
cliënten onvergetelijke momen-
ten te bezorgen? Regelmatig of 
eenmalig tijdens een specifieke 
themamaand? We komen graag 
met u in contact! 
Stuur een e-mail naar 
info@onvergetelijkleven.nl of bel 
Sabine op nummer 06 41522155.

GOEDE VOORNEMENS

THEMA-AGENDA 2019THEMA-AGENDA 2019THEMA-AGENDA 2019

JANUARI 2019
WINTER

FEBRUARI 2019
VALENTIJN

MAART 2019
VOORJAAR

APRIL 2019
KONINGSHUIS

MEI 2019
MOESTUIN

JUNI 2019
BLOEMEN & PLANTEN

JULI 2019
ZOMER

AUGUSTUS 2019
VAKANTIES

SEPTEMBER 2019
PRINSJESDAG

OKTOBER 2019
HERFST

NOVEMBER 2019
HERINNERINGEN

DECEMBER 2019
FEESTMAAND

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

Locatie De Hooikamer,
Kamerik

Fijne feestdagen Gelukkig nieuwjaar
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