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Nieuwsbrief Zorghuis Samen  

 

Hierbij krijgt u weer een nieuwe nieuwsbrief van Zorghuis Samen. U leest hier 
in wat er de afgelopen maand is gebeurd en wat er de komende tijd op de 
planning staat. 
 

Agenda 

 
De weekthema’s voor de komende weken: 

- Week 45: Week van het licht 
- Week 46: Week van de vriendschap 
- Week 47: Sinterklaasweek 
- Week 48: Sinterklaasweek 
- Week 49: Week van de media 

Op woensdag 10 november was het ‘de dag van 
de mantelzorgers’. We hebben alle mantelzorgers 
in het zonnetje gezet voor al hun liefde en werk 
voor onze zorgvragers.  

 

Activiteitenprogramma 

 
Vanaf november hebben we een maandplanning waarop maandelijks vaste 
activiteiten staan gepland welke worden georganiseerd door vrijwilligers: 

- Elke 1e vrijdag van de maand: borrelmiddag (Willie en Peet) 
- Elke 3e dinsdag van de maand: high tea (Willie en Peet) 
- Elke 2e dinsdag van de maand: kaartjes maken (Wilma Hendriks) 
- Maandelijks zangmoment (liedjes van vroeger): datum in overleg 

(Johanna Tiggelaar) 
Wegens corona worden deze activiteiten alleen nog georganiseerd op het 
wonen. Zodra het allemaal kan, mogen ook de zorgvragers van de dagbeleving 
hier aan deelnemen. 
Sinterklaas staat dit jaar gepland op donderdag 2 december. Alle zorgvragers 
worden uitgenodigd om aanwezig te zijn op deze dag. 
Op donderdag 23 december staat de kerstviering gepland. Ook voor deze dag 
worden alle zorgvragers uitgenodigd. Voor beide dagen geldt dat meer 
informatie nog volgt. 
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Kerstvakantie 

 
Op maandag 27 december en vrijdag 31 december is de dagbeleving gesloten. 
Alle overige dagen zal de dagbeleving gewoon geopend zijn en heten we de 
zorgvragers van harte welkom om samen het jaar af te sluiten en het nieuwe 
jaar te vieren. 
 

Verjaardagen 

 
In november waren/zijn de volgende zorgvragers/medewerkers jarig: 

- 01 november: dhr. Schokkenbroek 
We wensen iedereen een fijne dag en een goed, nieuw levensjaar toe. 

 

Corona maatregelen 

 
Op maandagavond 8 november is er een overleg geweest met de familieraad 
van Zorghuis Samen. Tijdens deze vergadering hebben we de 
coronamaatregelen besproken en zijn we tot de volgende punten gekomen: 
Mondkapje 

- Het personeel hoeft geen mondkapje op. 
- Bezoekers dragen bij binnenkomst een mondkapje. Zodra ze op de plaats 

van bestemming zijn en ze op een stoel hebben plaatsgenomen, mag het 
mondkapje weer af. 

Klachten 
- Heeft u klachten, blijf dan thuis en laat u testen. 

Verder blijven de volgende maatregelen gewoon van kracht: 
- Hoest en nies in uw elleboog. 
- Was en desinfecteer regelmatig uw handen. 

Alle bovenstaande maatregelen gelden in ieder geval tot komende vrijdag 12 
november. Dan zal er weer een persconferentie worden gehouden en zullen 
we horen of de maatregelen verder aangescherpt moeten worden. 
Heeft u verder nog vragen betreft dit onderwerp, mag u altijd aan de bel 
trekken. 
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Familieraad 
 

Hieronder vindt u een stukje geschreven vanuit de familieraad naar aanleiding 
van de vergadering die is gehouden in september: 
Om maandagavond 6 September 2012 is de familie raad voor het eerst na de 
strenge Coronamaatregelen Fysiek bij elkaar gekomen. 
In de vergadering hebben wij o.a. de volgende onderwerpen besproken. Het 
verloop, rapportage en het behalen van het keurmerk, waarbij er naar alle 
betrokken de complimenten zijn uit gegaan voor de inspanning hiervoor  met 
als prachtig resultaat het behandelen van het keurmerk. De beleef Tv, Hiervoor 
is een grote anonieme donatie binnen gekomen wat  de "teller" flink heeft 
doen stijgen. Organisatie van het feestje/ braderie om dit te vieren en idee 
uitgewisseld hoe dit uitvoeren. Personeelsfeest en de "in en out" hoe dit  voor 
de zorgvragers  zo goed mogelijk kan verlopen als  een groot deel van het vaste 
personeel er niet is. Koffie en thee schenken bij het bezoek van visite bij bezoek 
van de zorgvragers en tenslotte de huidige en komende  Corona maatregelen 
en de afbouw hier van. 
Mocht u als familielid of betrokkenen bij de zorgvragers  opmerkingen, vragen 
of feedback hebben kunt u een van de leden van de familieraad aanspreken of 
uw bijdrage inleveren in de brievenbus bij de ingang van Zorghuis Samen. Onze 
volgende vergadering is maandag 8 november. 
Met vriendelijke groeten, 
namens de familie raad, 
Johan Bontjer 
In de nieuwsbrief van december zal een stukje over de vergadering van 8 
november komen te staan. 
 

Beleef TV 

 
In de centrale hal van Zorghuis Samen staat een donatiemeter waar u kunt zien 
hoeveel geld er op dit moment bij elkaar is gespaard voor de BeleefTV. De 
teller staat nu op €5700,-. We willen iedereen bedanken voor het geven van de 
giften en het opzetten van acties. 
Indien u ook een donatie wilt geven, kunt u dit overmaken op het 
rekeningnummer NL66RABO0171992962 t.a.v. Zorghuis Samen o.v.v. BeleefTV. 
Ook bestaat de mogelijkheid om uw bijdrage te deponeren in de brievenbus bij 
de ingang van Zorghuis Samen. 
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Tevredenheidsonderzoek 

 

Deze maand willen we de tevredenheidsonderzoeken weer uitdelen en laten 
invullen door de zorgvragers en familieleden/vertegenwoordigers. We willen u 
als betrokkene vragen om het tevredenheidsonderzoek samen met de 
zorgvragers in te vullen, indien dit niet mogelijk is, kunnen stagiaires dit van u 
overnemen. 
De tevredenheidsonderzoeken mogen anoniem ingevuld worden en in de 
brievenbus van Zorghuis Samen worden ingeleverd. 

 

Even voorstellen 

 
Er zijn een aantal nieuwe stagiaires gestart op de dagbeleving. Hieronder zullen 
ze zich even voor gaan stellen: 
 
Amber Brouwer 
Ik ben Amber en ik ben 16 jaar. Ik doe de eenjarige 
opleiding Helpende Zorg en Welzijn via 
Noorderpoort Stadskanaal. Ik loop stage tot juni 
2022.  
 
 

Daniëlle Wessels 
Mijn naam is Daniëlle Wessels, ik ben 23 jaar en woon in 
Nieuwe Pekela.  
Ik doe de opleiding Servicemedewerker Breed. Ik zit in 
het examen jaar en loop stage tot februari. 
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Sharona van der Stelt 
Hoi, ik ben Sharona en ben 23 jaar. ik doe persoonlijk 
begeleider specifieke doelgroepen op de Noorderpoort 
in Stadskanaal. Ik loop hier 1 jaar stage en hoop dat ik 
veel dingen mag gaan leren!  
 
 
 

 
Rik Sterenborg 
Mijn naam is Rik Sterenborg. Ik ben 22 jaar oud en ik doe de 
opleiding service 
medewerker breed niveau 2. Ik zit nu in m’n examen jaar. Ik 
loop op dinsdag en 
woensdag stage van half 9 tot half 1. 

 

Jubileum 

Stephanie en Fennie waren beide vorige maand 5 jaar in dienst, dit werd 
gevierd met een gebakje bij de koffie en beide dames kregen een bos bloemen. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tot de volgende nieuwsbrief… 


