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17 maart 2023 
“Even bijpraten” 
 
Beste collega’s, 
 

Jeugdspeelpark: 
 

Wij hebben van het Jeugdspeelpark in de afgelopen periode meerdere klachten ontvangen. 
Het betreft het spelen met materialen van het Jeugdspeelpark rondom de mestbak. Het gooien 
van houtsnippers, verplaatsen van takken, kapot gooien van bakstenen etc. etc. daarnaast het 
verstoppertje spelen in dierenhokken. Het bevuilen en open laten staan van de openbare 
toiletten. Het volgens hen onbegeleid deelnemers laten spelen omdat de begeleider op 
zijn/haar telefoon zit te kijken. 
Happy Move zou bij herhaling hiervan GÉÉN gebruik meer mogen maken van de faciliteiten 
van het Jeugdspeelpark. 
Dit zou erg jammer zijn voor deelnemers en voor ons. 
 
Het grasveld voor de deur en het betonnen gebied kunnen wij vrijelijk gebruiken. 
Binnenkort zullen wij twee dranghekken plaatsen voorzien van het bord: 

  
Geen garantie dat het dan ook niet meer kan gebeuren, maar in ieder geval een hulpmiddel om 
deelnemers en begeleiders te herinneren. 
 

Blije Borgh: 
 
In de ruimte beneden de “Day” zit de “Blije Borgh” de ouderen daar rusten tussen 13:00 en 
14:00 uur. Daar ons gebouw nogal gehorig is en de deelnemers wat luidruchtig komt dat 
rusten er niet altijd van. Met name in de vakanties willen wij jullie verzoeken hier rekening 
mee te houden. Om deze reden is ook de woensdagmiddaggroep weer in de “Club” geplaatst. 
 

Deelnemers: 
 

Deelnemer Jazzlynn S. komt iedere zaterdag op de groep. 
Vanwege vaste taxitijden komt zij wekelijks van 10:00 tot 16:00 uur. 
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Stagiaires: 
 

Omdat onze huidige stagiaires voor betrekkelijk korte tijd bij Happy Move zijn, hebben zij 
geen kleding en sleutels ontvangen. 
Stagiaire Natalie heeft om privé redenen haar stage beeindigd. 
 

EHBO: 
 

Ernstige verslikking: iemand kan niet praten of hoesten, zie HIER wat te doen. Niet-ernstige 
verslikking: iemand hoest. Moedig degene aan om door te hoesten. Sla niet op de rug.  
 

Voor nu: 
 

Een fijn weekend! 
 

Groeten van Nicky & Carlijn 

https://www.youtube.com/watch?v=3YP06Dxf8Vw

