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TOV wenst u een gelukkig 2018!

Sponsoring

Namens alle bewoners van TOV wensen we u en uw
naasten een voorspoedig 2018 toe. 2018 wordt ook
voor ons een spannend jaar waarin ons TOV huis
wordt gerealiseerd!

Stichting De Lichtboei heeft een prachtige financiële
toezegging gedaan waardoor de financiering van de
lift nu mogelijk is. Superfijn! We zijn hier erg blij mee!!

Daarnaast heeft TOV op de beursvloer in Delft van
Gamma 1 dag mankracht (2 mannen) gekregen om te
helpen bij het TOV huis. Dit gaan we nog verzilveren.
Als tegenprestatie hebben enkele creatieve TOV
bewoners en ouders op 16 december j.l. begeleiding
geboden bij het kerststukjes maken in de Gamma.

Jongeren (en ouder) activiteiten
Kijkmiddag bij bouw van het TOV-huis
12 december j.l. is er een kijkmiddag georganiseerd op
de bouwplaats. Veel toekomstig bewoners konden
hun nieuwsgierigheid niet bedwingen en zijn een
kijkje gaan nemen. Alhoewel het koud en nat was,
heeft iedereen een goede indruk kunnen krijgen.
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SinterKerst
Op 17 december hebben de jongeren een
SinterKerstmiddag gehouden. Jessie heeft samen met
Birgit een kadootjesspel voorbereid. Het was
supergezellig bij Jessie in Rijswijk!
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December borrel
Op 17 december is er ook een Kerstborrel gehouden
voor TOV bewoners, ouders, familie en vrienden van
TOV. Voorzitter Monique heeft een terugblik gedaan
op al het goede werk dat al verzet is en ook een
vooruitblik gegeven op wat in 2018 komen gaat.
Maar ook de bwoners hebben een praatje gehouden
over de activiteiten die zij in 2018 willen gaan
ondernemen. En met veel enthousiasme!

Interieur commissie
De Interieur commissie is druk met de offertes van
verschillende keuken leveranciers en er wordt kritisch
gekeken hoe het beschikbare budget het beste
besteed kan worden.

Programma commissie
In 2018 zal de focus van de jongeren activiteiten
gericht zijn op het thema ‘Goede buren’, o.a.
voorbereiding op een Bewonersraad, maar vooral
contact maken met de buurt en met de buren.
Verder zullen de bewoners regelmatig onder
begeleiding van muziekdocente Leonie Bolleboom
samen gaan zingen, dansen en een optreden
voorbereiden voor de feestelijke opening van het TOV
huis in het 3e kwartaal van 2018.

Wist u dat…?
Iedereen van TOV Oud & Nieuw met hun familie en
vrienden heeft gevierd? En dat de foto’s veelvuldig
worden gedeeld in de TOV whatsapp groep?
Happy New Year!

Nieuws van de commissies…
Woongroep commissie
Er is een 10e bewoner gekomen: en ze heet Suus van
Velzen! Nu zijn er weer 4 TOV dames. Gezellig! Het
TOV-huis is weer geheel gevuld.

Zorg commissie
De Zorg commissie richt zich nu met name op de
inhoud van de samenwerkingsovereenkomst met
Woondroomzorg en de afstemming met alle ouders
hierover. Het gaat over de wijze waarop de
begeleiding voor de TOV bewoners straks geregeld
gaat worden. Erg belangrijk dus!
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