
nieuwsbrief

Voor u ligt de 1e nieuwsbrief van de Poedelick. Na een intensieve periode van 

bedrijfsovername en verbouwen van de huisvesting is dit de eerste nieuwsbrief. Er is 

veel veranderd, met name op het terrein. De parkeerplaats is verplaatst en flink groter 

gemaakt. Er wordt hard gewerkt door grondverzetbedrijf Van Mourik om het straatwerk 

klaar te krijgen. Binnenkort kan de taxibus voor de ingang rond rijden en hoeft daarmee 

niet meer achterwaarts het terrein op rijden. We gaan ervanuit dat het hiermee een 

stuk veiliger is geworden. Ook is het gericht op de toekomst waarbij we de nodige 

(uitbreidings)plannen hebben. Daarover meer in deze nieuwsbrief.

Verder heeft het gebouw een facelift gehad en is ook onze huisstijl opgefrist. Al met al maken 

we hiermee een frisse start en hopen dat we er zo jaren plezier van te hebben. Hopelijk heeft u 

niet veel overlast ondervonden van de werkzaamheden. 

Wij maken een frisse, nieuwe start

Ook gaat u in deze nieuwsbrief iets lezen over de dagelijkse beslommeringen van de dagopvang. 

Daarnaast geven we een inkijkje in onze plannen voor de toekomst, het opstarten van een 

zorgkwekerij en het realiseren van plannen voor een woongebouw voor ouderenhuisvesting.

Wij wensen u veel leesplezier.

Rina en Simon Peter Kraayeveld
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Helma van Maanen 
  stelt zich voor

Inmiddels heb ik al met diverse mensen 

kennis gemaakt, middels dit schrijven stel ik 

me graag nog even officieel voor.

Mijn naam is Helma van Maanen. Sinds  

4 oktober mag ik als zorgcoördinator mijn 

werkplek op de Poedelick hebben, waar ik 

tot nu toe erg van geniet!

Naast de begeleiding op de groep, houd ik me bezig met administratieve taken, bijhouden 

van dossiers, kwaliteit van zorg en meedenken in de toekomstplannen van de Poedelick.  

Ik hoop op een fijne tijd en samenwerking met elkaar!

 

Heeft u een (zorg)vraag of opmerking, schroom niet om contact op te nemen. Ik ben bereikbaar 

via ons algemene telefoonnummer 055-5064896 of per mail helma@depoedelick.nl.

Hopelijk tot ziens, hartelijke groet Helma

de Poedelick 
ouderenhuisvesting
  toekomst

Achter de schermen werken wij hard aan 

het realiseren van een voorziening voor 

ouderenhuisvesting, een vergelijkbare 

doelgroep als we ook in de dagbesteding 

hebben. Wij denken in eerste instantie te 

starten met één woongroep. Daarvoor zijn 

bouwtekeningen, vergunningen etc. nodig. Dat kost (helaas) tijd. We hebben de eerste plannen 

gereed en hopen binnenkort een bouwaanvraag in te dienen. In de volgende nieuwsbrief zullen 

we u verder informeren over de stand van de plannen.

nieuwsbrief
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Ik vind het belangrijk 
om de ander tot  
zijn recht te laten 
komen

de Poedelick  Oude Apeldoornseweg 15b, 7361 EH Beekbergen, 055 - 506 48 96

Nummer 1, november 2021



3/4

nieuwsbrief

de Poedelick 
zorgkwekerij
  toekomst

Wij werken inmiddels ook hard aan de 

realisatie van een zorgkwekerij. Het is de 

bedoeling om kweekgoed te gaan kweken met 

behulp van deelnemers van de dagbesteding. 

Begin volgend jaar starten we hiermee. Er is nog plaats voor nieuwe deelnemers. Ook voor deze 

activiteit zoeken we nog vrijwilligers. Als u interesse heeft kunt u zich hiervoor aanmelden bij 

Helma van Maanen.

de Poedelick dagbesteding
Binnen de dagbesteding van de Poedelick wordt er gelachen en gehuild; er is ruimte voor 

iedereen. We doen met elkaar verschillende activiteiten, en zijn graag elke dag even buiten. 

En wordt er vooral genoten, niet het minst van alle lekkers tijdens koffie/thee momenten, 

en de lunch.

Maar vooral van de gezelligheid die 
er is binnen de dagbestedingsgroep.

Afgelopen periode is één van onze 

deelnemers plotseling overleden. Dit geeft 

veel verdriet waar we samen bij stil hebben 

gestaan. Er zijn ook enkele deelnemers die 

helaas opgenomen zijn in het verpleeghuis. 

Zij worden gemist in de groep.

Daarnaast hebben we ook enkele nieuwe deelnemers mogen verwelkomen, erg fijn!   

We hebben op dit moment een hechte groep die het fijn hebben met elkaar!

Hartelijke groeten van het team van de dagbesteding:  Arieke, Geja, Petra, Lianne en Mirjam 
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Het resultaat van een ochtend creatief bezig zijn.
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Een impressie van de Poedelick
  tot-nu-toe

Hard werken aan een 
toekomstbestendige omgeving
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