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Nieuwsbrief Zorghuis Samen  

 

Een nieuw jaar is weer begonnen, dus willen we jullie allereerst veel 

heil en zegen toewensen voor 2021. Wat gaat dit jaar ons brengen, 

we weten het niet, maar we wensen elkaar 365 dagen gevuld met 

warmte, liefde, hoop en licht. Een nieuwe nieuwsbrief ligt voor u,  

veel leesplezier ! 

 

Agenda 

We starten het nieuwe jaar met weekthema’s : 

Week 1 : Veul zeegn 

Week 2 : Winterse lekkernijen 

Week 3 : Puzzel week 

Week 4 : Week van de gedichten 

In deze weken passen we de activiteiten aan, die bij het thema 

passen. 

 

Afscheid 

Mevr. Luchtenberg is gaan wonen bij Zorghuis Samen en zal niet 

meer op de dagbeleving komen. We hopen dat ze zich daar snel thuis 

zal voelen.  
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Verjaardagen 

In januari feliciteren we de volgende personen : 

01 januari : Wim Stel en mevr. Kruize 

03 januari : Mevr. Roelfsema  

05 januari : Mevr. in ’t Hout 

18 januari : Fennie Boels 

22 januari : Ezra Prins 

31 januari : Dhr. Mensen 

 

In februari hopen de volgende personen te verjaren :  

13 februari : Trijntje Meijer 

14 februari : Karin van de Vegt 

15 februari : Mevr. Wilts 

19 februari : Johannes Bergmann 

26 februari : Mevr. Potze 

 

We wensen iedereen een fijne dag en alle goeds voor het nieuwe 

levensjaar.  

 

 

Een andere gebeurtenis is ook een 

felicitatie waard : 

Familie Roelfsema uit Alteveer mag op 

4 januari gedenken dat ze 60 jaar 

geleden in het huwelijk zijn getreden. 

We feliciteren hen van harte met dit 

heugelijke feit en wensen hen voor de 

toekomst nog goede jaren samen. 
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Terugblik 

De gezellige maand december verliep anders dan andere jaren, we 

hebben ons aan de coronaregels gehouden en daarom de vieringen in 

twee keer gevierd, zodat er niet teveel mensen bij elkaar waren. 

 

Op 3 en 4 december vierden we Sinterklaas, op donderdag kwamen er 

twee pieten op bezoek, we speelden het dobbelsteenspel en zongen 

Sinterklaasliedjes. We gingen allemaal met een cadeautje naar huis. Een 

geslaagde en een gezellige middag ! 

 

De afgelopen weken hebben we bij de dagbeleving toegewerkt naar kerst. 

We hebben verschillende activiteiten gedaan, zoals flessen en potjes 

beschilderd en versierd. Ook hebben we van takken een Davidster 

gemaakt en van karton leuke kerstballen en kransen gemaakt. Er zijn 

lekkere koeken ontworpen in de vorm van een ster, die ons bij de thee 

lekker deden smaken. 

 

Op 17 en 18 december hebben we een heerlijke kerstdiner gehad Deze 

werd voornamelijk gemaakt door onze zeer ervaren kok Dhr. Sikkens en 

zijn hulpkok. Het was zeer gevarieerd en we hebben er heerlijk van 

gesmuld. Dit bleek wel nadat onze magen zo vol waren dat we het toetje 

bewaard hebben voor in de namiddag. Het was zeer geslaagd en hebben 

er allen erg van genoten! Ook hebben we natuurlijk het kerstverhaal 

gehoord, over de geboorte van Jezus, de Redder voor onze wereld.  
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Aan de Dorpsstraat 

De lockdown, die begon op 15 december, heeft geen gevolgen gehad 

voor de dagbeleving en we kunnen u gelukkig nog steeds 

verwelkomen. We houden ons aan de richtlijnen en zullen u, als er 

veranderingen zijn, daarvan op de hoogte brengen. 

 

Het nieuwe telefoonnummer kunnen we in deze nieuwsbrief nog niet 

vermelden. U kunt, bij vragen, altijd contact op nemen met Sylvia via 

het telefoonnummer 06-21412765 of mailen naar info@zorghuis-

samen.nl 

 

Tevredenheidsonderzoek 

Het tevredenheidsonderzoek is uitgedeeld. Onze stagiaires willen 

hulp bieden om dit onderzoek met de zorgvrager in te vullen. Wilt u 

deze week het onderzoek anoniem inleveren en meegeven als de 

zorgvrager weer naar de dagbeleving komt of deponeren in de 

brievenbus, deze kunt u vinden aan de kant van de Jabbingelaan. 

Alvast bedankt ! 

We stellen het ook op prijs als u uw waardering bij Zorgkaart 

Nederland wilt invullen op www.zorgkaartnederland.nl  

 

Even voorstellen 

 
Wellicht hebt u gemerkt dat er nieuwe 

gezichten op de dagbeleving te zien zijn. 

Wij zijn Suzanne Doornbos en Janneke van 

der Laan en werken al geruime tijd bij 

wonen. Daarnaast werken we sinds 

oktober 2020 ook bij de dagbeleving. Wij 

ervaren de dagbeleving als een enorme 

leuke uitdaging om de dag samen met de 

zorgvragers een zinvolle invulling te geven. 

mailto:info@zorghuis-samen.nl
mailto:info@zorghuis-samen.nl
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Winterpuzzel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


