Nieuwsbrief december 2021
Beste bewoners, bezoekers en familie,
Graag brengen wij u met deze nieuwsbrief weer op de hoogte van allerlei (belangrijke)
nieuwtjes.
De cliëntenraad
De cliëntenraad heeft bij elk appartement een Jaarbericht afgegeven vergezeld van een
mooi bosje rozen. In dit Jaarbericht staan de zaken waarmee de cliëntenraad zich het
afgelopen jaar namens de bewoners van La Providence zich heeft beziggehouden.

De cliëntenraad wenst iedereen hele prettige kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar. Ook in
2022 gaan wij weer met dezelfde energie aan de slag om u als bewoner van La Providence te
vertegenwoordigen.
Team Welzijn
Ondanks alle Corona maatregelen hebben we kunnen regelen dat alle Clubs zoals de Open
Inloop, de Kaartclub, het Denkspel en de Koffietijd gewoon kunnen doorgaan. Dus kom als u
in de gelegenheid bent vooral genieten van een kopje koffie en gezelligheid! Wel op 1,5
meter afstand natuurlijk.
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De maand december is inmiddels aangebroken en staat bekend als een echte feestmaand.
Door Corona zijn we helaas genoodzaakt om het Kerstsouper en het Kerstdiner op 1e en 2e
kerstdag in een ander jasje te steken. Inmiddels heeft u hiervoor de uitnodigingen per brief
ontvangen. Wij hopen zo toch een kerstgevoel te kunnen creëren, waarin samenzijn en
gezelligheid samen gaan!
Wist u dat het op 7 december de “Dag van de Vrijwilliger” is? Elk jaar ontwerpt een
vrijwilligster een kaart. Dit jaar met een afbeelding van een klaproos met op de kaart: “Wij
klappen dit jaar voor jullie middels deze klaproos”. De afbeelding op de kaart is geschilderd
door onze bewoner mw. Monsma. Deze kaart hebben alle vrijwilligers ontvangen op 7
december 2021. Ze hebben het dubbel en dik verdient!
Wij wensen u ondanks Corona hele fijne feestdagen en blijf vooral gezond 
Team Welzijn
Aandacht maakt alles mooier!

Hartverwarmende boodschap
Dank jullie wel, lieve mensen, voor de
hartverwarmende boodschap om medewerkers van La
Providence een hart onder de riem te steken in de
heftige tijd waarin we allemaal samen zitten.
Medewerkers waren tot tranen geroerd bij het zien
van het filmpje dat Chantal maakte namens jullie voor
de medewerkers.
De medewerkers zijn nog net voor de lockdown getrakteerd op warme chocomel, heerlijke
glühwein (naar eigen recept van Joke!), wafels met warme kersen en slagroom en een
kerstpakket.
Op onderstaande foto’s zien jullie een sfeerimpressie van onze coronaproof kerstviering.
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De kinderen van basisschool De Kameleon in
Grubbenvorst hebben kerstkaarten gemaakt voor
bewoners van La Providence. Ik mocht ze in
ontvangst nemen. Namens de bewoners, die
verrast zijn met een kaart, wil ik hierbij de
kinderen van De Kameleon nogmaals hartelijk
bedanken. Fantastisch dat ze aan ons denken.

En toen kwam op 18 december het bericht dat Nederland weer in lockdown gaat tot
minimaal 14 januari omdat de omikron variant van het coronavirus zich snel verspreidt en de
druk op de zorg hoog is.
De lockdown houdt in dat o.a. winkels, scholen en horeca dicht zijn. Binnen La Providence
blijft het restaurant wel open voor onze bewoners en ook het heerlijke kerstdiner wordt
gastvrij voor u geserveerd. De lockdown heeft gevolgen voor iedereen, ook voor de
medewerkers en bewoners van La Providence. Zo zijn bijvoorbeeld alle niet-medische
contactberoepen, zoals kapper, schoonheidsspecialist en pedicure zijn dicht. Dus ook bij ons.
Meer corona-informatie ontvangt u deze week in de nieuwsflits corona.
De lockdown doet opnieuw een beroep op ieders veerkracht. Het vraagt veel en het is
moeilijk om de lichtpuntjes te zien. Toch zijn ze er.
Aandacht voor elkaar, een woord, een gebaar. We staan opnieuw voor jullie klaar en gaan er
samen mooie feestdagen van te maken!

Namens alle medewerkers , wens ik u en uw naasten een hele fijne Kerst en een gelukkig en
gezond Nieuwjaar.
Ingrid Backus
bestuurder
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