
'VRIENDENDAG’ INTERMEZZO 
 

 
 

Het jaarlijkse feest, mogelijk gemaakt door ‘De Vrienden’,  
  dat we organiseren voor alle cliënten en bezoekers 

 dagbehandeling van Intermezzo.  
De middag staat gepland op woensdag 6 september  

van 13.30 tot 16.30 uur en het thema is: ‘Rondje Europa’.  
Alle cliënten kunnen een introducé uitnodigen waarmee ze een  rondje maken langs tal 

van kramen, attracties en activiteiten  
die bij goed weer grotendeels buiten staan opgesteld, in de  

tuin van Intermezzo. 
 

Alhoewel we nog volop bezig zijn met de organisatie van het feest willen we toch 
 al een tipje van de sluier oplichten in dit informatiebulletin. 

Landen die de revue passeren zijn Engeland, België, Frankrijk, Italië,  
Duitsland en natuurlijk Nederland. 

Bezoek de Engelse ‘tea garden’ waar u koninklijk wordt ontvangen door de theetantes. 
Proef heerlijke Belgische bonbons of u geeft uw voorkeur aan patat in een puntzak. Speel 

een spelletje jeu de boules in Frankrijk of ga daar op de foto met Napoleon. Zie een 
sneltekenaar aan het werk in Italië en geniet ondertussen van een Italiaans ijsje. Schuif 

bierpullen in Duitsland of schuif aan met een braadworstje bij schlagerzanger Rudi 
Rozenberg. Of houd het typisch Hollands met oud Hollandse spelen, ambachten en 

poffertjes. 
En dit is nog maar slechts een greep uit al hetgeen deze middag geboden wordt.  

En zoals u door de regels heen kunt lezen komt de inwendige mens  
ook niets te kort en dit betreft grotendeels gratis traktaties. 

U ziet het, een middag die zeker de moeite waard is een rondje te maken al was het alleen 
al om van een lekker najaarszonnetje te genieten. We hopen natuurlijk dat deze zon volop 

aanwezig is zodat we zoveel mogelijk alles buiten kunnen opstellen.  
 

Begeleiding bewoners en bezetting kramen: 
Voor deze middag is veel begeleiding nodig. De begeleiding van cliënten zoeken we onder 
familieleden of kennissen. Er wordt een brief verstuurd met invulstrook naar alle eerste 

contactpersonen van de cliënten waarmee begeleiders zich kunnen aanmelden 
(rechtstreeks aanmelden op de afdeling kan natuurlijk ook). 

Verder zijn we nog op zoek naar vrijwilligers en medewerkers die bij een kraam of attractie 
willen meewerken of cliënten willen begeleiden.  

Vrijwilligers kunnen zich inschrijven in de map bij de receptie en medewerkers per email bij 
r.gerritsen@attentzorgenbehandeling.nl  

Na aanmelding ontvangen zij persoonlijk bericht over de inzet. 
 

Met vragen n.a.v. dit bulletin kunt u terecht bij Rob Gerritsen (06 53764627). 
De commissie recreatie & evenementen. 
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