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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. 

 

Welkom 

Een warm welkom voor Mevr. Luchtenberg, die bij ons is komen wonen. 

We hopen dat ze zich snel thuis zal voelen bij Zorghuis Samen 

 

Factuur pedicure en kapper 

Zorgvragers kunnen gebruik maken van de diensten van kapper en 

pedicure.  De facturen die u krijgt van de pedicure of kapper, wilt u die 

rechtstreeks overmaken naar het rekeningnummer, die vermeld staan 

onderaan de factuur ?  
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Verjaardagen 

In januari feliciteren we de volgende personen : 

02 januari : Gerda Rouw, zij wordt 50 ! 

12 januari : Vronie Kunst, zij wordt 30 ! 

13 januari : Ingrid Wobbes 

18 januari : Mevr. Smid - Nieuwenhuis 

 

In februari hopen de volgende personen te verjaren :  

06 februari : Bettine Harkema 

13 februari : Trijntje Meijer 

17 februari : Mevr. Dijkstra 

 

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

levensjaar.  

 

 

Bezoek aan Zorghuis Samen 

We vinden het fijn als de zorgvragers bezoek krijgen, maar door de 

coronamaatregels, moeten we onze houden aan de maatregels : 

- Wilt u telefonisch een afspraak maken, als u op bezoek komt ? 

- Voordat u Zorghuis Samen binnen gaat, graag uw handen desinfecteren     

  en een mondkapje dragen, het mondkapje mag alleen af als u iets wilt  

  eten of drinken. 

- In de privéruimte vult u samen een collega de vragenlijst in en wordt uw  

  temperatuur gecontroleerd. 

- U houdt 1,5 meter afstand  

- U gaat met de zorgvrager naar een aparte ruimte, zijn/haar kamer of de     

  dagbelevingsruimte 

 

In de dagbelevingsruimte is een koffiehoek gerealiseerd, waar uzelf koffie 

en thee mag maken, alles is hier voor aanwezig ! 

 

Zijn er vragen of opmerkingen, laat het ons weten ! 
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Familieraad 

 

Het leveren van goede zorg voor een kwetsbare doelgroep werkt het beste 

met de betrokkenheid en inbreng van de familie en naasten. Met hun 

ervaring en (mantel)zorgtaken vormen zij een onmisbare schakel in de 

cirkel ‘zorgvrager – familie – zorgverlener’. De familieraad bestaat uit drie 

familieleden en/of andere naasten van de zorgvragers die momenteel bij 

Zorghuis Samen wonen of hier verbleven.  

Tijdens het gezamenlijke werkoverleg met alle personeelsleden van 

Zorghuis Samen hebben we overlegd welke familieleden we konden 

vragen voor de familieraad, zodat de familieraad direct kon starten. In de 

familieraad zitten vanaf november 2020 de volgende leden: 

- Johan Bontjer (zoon van dhr. Bontjer) 

- Menno Meems (zoon van mevr. Meems) 

- Ina Bont (dochter van mevr. Kip) 

De familieraad heeft als doel om de belangen van de zorgvragers en de 

familie te behartigen. De familieraad signaleert wensen, zorgen en 

problemen ten aanzien van de beleidsvoering van zorgvragers en familie 

en denkt mee aan de structurele oplossing daarvan. Er zal een brievenbus 

worden aangeschaft waar de wensen, zorgen en problemen in 

gedeponeerd kunnen worden. De persoonlijke en zorg gerelateerde 

problemen dienen met de EVV-er te worden besproken. Bij klachten is het 

belangrijk dat u de klachtenprocedure volgt. 
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Terugblik 

De gezellige maand december verliep anders dan andere jaren, we 

hebben ons aan de coronaregels gehouden en daarom kon het kerstdiner 

met de familie / betrokkenen helaas niet doorgaan. Maar ondanks dat 

hebben genoten van deze maand. 

 

Op 3 december vierden we Sinterklaas en kwamen er twee pieten op 

bezoek, we zongen Sinterklaasliedjes. We kregen een allemaal cadeautje, 

een geslaagde en een gezellige middag! 

 

De zorgvragers hebben de kerstdagen als “stil” ervaren, maar het waren 

fijne en gezellige dagen. We hebben op kerstavond een mooie kerstfilm 

gekeken en genoten daarbij van heerlijke hapjes van onze plaatselijke 

slager Hemmen. Op beide Kerstdagen hebben we tussen de middag 

genoten van een kerstbrunch en ’s avonds van een kerstdiner. De dochters 

van Mevr. de Vries verrasten ons met heerlijke ijstaarten. De dochters van 

onze collega Ada Okken maakten voor de tweede Kerstdag heerlijke 

toetjes voor onze zorgvragers. Hartelijk dank ! 

Onze zorgvragers kregen allemaal een kersttasje met daarin een lekker 

geurtje, sokken en iets lekkers. Het personeel werd verwend door de 

familie van Mevr. Evers met een rituals-attentie. Namens het personeel 

nogmaals heel hartelijk bedankt ! 
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Tevredenheidsonderzoek 

Het tevredenheidsonderzoek is uitgedeeld. Onze stagiaires willen hulp 

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

week het onderzoek anoniem inleveren en deponeren in de brievenbus in 

de hal van Zorghuis Samen. Alvast bedankt ! 

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

wilt invullen op www.zorgkaartnederland.nl  

 

Even voorstellen 

Hoi lieve mensen van Zorghuis Samen, 

 

Ik loop hier nu bijna vier maanden stage en jullie kennen mijn gezicht en 

naam wel, maar ik zal me nu ook in deze nieuwsbrief verder voorstellen.  

Ik ben Ellen van den Top - Reydon, geboren in Amsterdam, die grote stad 

die voor mij veel te groot is. Vandaar dat ik deze stad 20 jaar geleden heb 

verlaten nadat God mij de weg had gewezen hoe mijn leven een invulling 

te geven in Zijn naam.  

Het was mij op verschillende manieren duidelijk geworden dat mijn pad in 

de zorg zou gaan.  Ik ben dus 20 jaar geleden naar Lage Vuursche verhuisd 

en daar intern in een verpleeghuis gaan wonen en werken. Het was een 

heel bijzondere tijd.  

In Lage Vuursche heb ik ook mijn man ontmoet, die dominee was en 

natuurlijk nog steeds is. We zijn getrouwd, kregen een knappe zoon en 

vervolgens zijn we in 2005 naar Oost Gelderland verhuisd, naar een 

piepklein dorpje aan de IJssel alwaar we 14 jaar lang voor de 2e keer in een 

pastorie hebben gewoond. We kregen er in 2007 een mooie en lieve 

dochter bij!  We hebben in Juli 2019 afscheid genomen van de gemeente 

van Vorchten en zijn we in Wedde komen wonen.  

Heerlijk in ons eigen huis en tuin met veel kippen, poezen en meer kleine 

huisdieren, in een huis dat in een heel fijn en mooi dorp staat.  

De kinderen hebben goed kunnen wennen en ik ben net als hen, naar 

school gegaan!  De opleiding waar ik in  2002 aan ben begonnen, wil ik zo 

graag verder voltooien en heb daar nu de gelegenheid voor.   

Het is fijn om in Zorghuis Samen te zijn!!  

Ik wens iedereen een heel gelukkig gezond en bovenal gezegend 2021!! 

http://www.zorgkaartnederland.nl/
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Winterpuzzel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


