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Nieuwsbrief Zorghuis Samen  

Een nieuwe nieuwsbrief van Zorghuis Samen, 

u leest over wat er de afgelopen maand is gebeurd en wat er de komende 

maand gaat gebeuren.  

Veel leesplezier en puzzelplezier! 

 

Agenda 

De weekthema’s voor de komende weken : 

Week 13 Paasweek 

Week 14 Week van bewegen  

Week 15 Oudhollandse week 

Week 16 Boekenweek 

 

 

Verjaardagen 

Er staan geen namen op de verjaardagskalender in de maand april 

 

 

 

 

        De winter is voorbij 

De lente komt eraan 

De dagen worden langer 

De kou zal snel weg gaan. 

de bloempjes komen op, 

de knopjes komen uit 

De vlinders fladderen rond, 

De vogels zingen luid 
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Vaccinatie zorgvragers 

Afgelopen donderdag, 18 maart, was een dag,  

waar we naar hebben uitgekeken. De eerste vaccinatie is bij de meeste 

zorgvragers gezet. De dag is prima verlopen en we hebben het gevierd met 

een gebakje bij de koffie 

 

 

 

Bezoek aan Zorghuis Samen 

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

coronamaatregels, moeten we onze houden aan de maatregels, die zijn 

aangescherpt : 

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

  ( we hanteren 1 bezoek per tijdstip) 

- Alleen betrokkenen (kinderen en aanhang / vertegenwoordiger) van de    

  zorgvrager mogen op bezoek komen. 

- Per zorgvrager mag er 1 persoon per dag op bezoek komen. 

- 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 
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Terugblik 

Verschillende activiteiten kwamen aan bod 

 in de maand februari/maart :  

Op maandagmiddag is er wekelijks het handwerken onder leiding van 

Klara Halmingh.  

We speelden bingo en maakten wandelingen met onze zorgvragers.  We 

luisterden naar muziek of keken filmpjes op de tablet.  

De komende weken zullen we activiteiten organiseren die aansluiten bij 

het weekthema. 

De afgelopen week was de week van de tijd : we maakten op woensdag 

een puzzel-beweegtocht door het gebouw. Ook hebben we genoten van 

een high-tea. 
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Donatie De BeleefTV 

Voor onze zorgvragers willen we graag  

De BeleefTV aanschaffen en daarom zijn  

gestart met een inzamelingsactie . De BeleefTV is een interactief 

tafelscherm dat erg geschikt is voor ouderen. Op een speelse manier 

stimuleert de beleeftafel beweging en sociale interactie. Maar bovenal is 

de BeleefTV een bron van plezier. 

Helpt u mee ?  

 

Kleurplaat 
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Paasverhaal: De Graankorrel en de Mier 

Een graankorrel, die na de oogst op het veld was  
blijven liggen, wachtte op regen, 
zodat hij zich kon laten wegzinken in de aarde. 
mier met graankorrel1Toen kwam er een mier. Ze zag de graankorrel, 
sjorde hem op haar rug en begon moeizaam de lange weg naar haar 
nest. 
De graankorrel drukte op haar kleine, taaie lijf en leek steeds zwaarder 
te worden. 
“Waarom sjouw je zo? Waarom leg je me niet neer?” Vroeg de 
graankorrel. 
De mier hijgde: “Als ik je niet meeneem, hebben we geen eten voor de 
winter. Wij mieren zijn met zovelen en elk van ons moet zoveel mogelijk 
voedsel naar de voorraadkamer slepen.” 
“Maar ik ben niet gemaakt om zomaar opgegeten te worden”, zei de 
graankorrel. “Ik ben een zaadje vol leven. Ik ben er om uit te groeien tot 
een grote plant. 
Luister naar me, laten we samen een overeenkomst sluiten”. 
De mier was blij dat ze even kon uitrusten. Ze legde de graankorrel neer 
en vroeg: “Wat is een overeenkomst?” 
De graankorrel zei: “Als je me hier op de akker laat liggen, in plaats van 
me mee te slepen naar je nest, dan zal ik je honderd graankorrels 
schenken voor je voorraadkamer.” 
De mier dacht na. Honderd korrels in ruil voor één enkele? 
Maar dat was een wonder! “Hoe gebeurt het dan?” Vroeg ze. 
“Dat is een geheim”, antwoorde de graankorrel, “dat is het geheim van 
het Leven. Graaf nu een klein kuiltje in de grond, begraaf me daarin en  
kom dan over een jaar terug.” 
Er ging een jaar voorbij. 
De mier keerde terug. 
En de graankorrel had woord gehouden.  
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