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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 maand maart staat in het teken van ‘Sprookjes’, de activiteiten zullen daar 

ook op aangepast worden. Het thema van de maand april is ‘Lente’.  Mocht u 

nog een leuk idee hebben wat past binnen dit thema, mag u dit altijd 

doorgeven aan iemand van het personeel.  

Activiteitenprogramma 
- 04 maart: Borrelmiddag (Willie en Peet) 

- 08 maart: Kaartjes maken (Wilma)/Sprookjesbingo (Jan Geert en Rissina) 

- 09 maart: Bijbeluurtje (Bettine) 

- 15 maart: High Tea (Willie en Peet) 

- 23 maart: Bingo avond (Menno en Rika)  

- 25 maart: Bezoek aan Sprookjeshof 

- 31 maart: Paaseitocht/speurtocht 

- 01 april: Borrelmiddag (Willie en Peet) 

- 06 april: Bijbeluurtje (Bettine) 

- 07 april: Hyancintenbollenwolavond (Anja) 

- 08 april: Lente XXL memory (Anja) 

- 12 april: kaartjes maken (Wilma) 

- 13 april: Bingo avond (Menno en Rika) 

- 14 april: Pasen Ganzenbord (Anja) 

- 17 april: Paasontbijt 

- 18 april: Paasbrunch (avond) 

- 19 april: High Tea (Willie en Peet) 

- 21 april: Zingen met Peter Huttinga 

- 22 april: Schaapjes maken 

- 27 april: Koningsspelen/Koningsbingo (Jan-Geert en Rissina) 

‘Liedjes van vroeger’ (door Johanna) wordt nog ingepland. 
Elke maandagmiddag verzorgd Klara de handwerkmiddag. 
Elke dinsdagmiddag is er een bewegingsuurtje onder leiding van Matthias. 
Elke woensdag verzorgd Gerda Namasté. 
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Verjaardagen 

In maart/april waren/zijn de volgende zorgvragers/medewerkers jarig: 

- 07 maart: Geert (50!) 

- 08 maart: Mw. Evers 

- 09 maart: Ada 

- 25 maart: Michelle 

- 03 april: Katharina 

- 06 april: Mw. Hidding 

- 28 april: Jessica (fysiotherapeut) 

We wensen iedereen een fijne dag en een goed, nieuw levensjaar toe. 

Verdriet 
Op 9 februari moesten we afscheid nemen van Mw. Potze-Garst. Tijdens haar 

middagslaap is zij overleden. We wensen de familie sterkte toe met het verlies 

van hun lieve moeder, oma en overgrootmoeder. 

Coronamaatregelen 
Door de regering zijn de maatregelen grotendeels versoepeld. 
Binnen Zorghuis Samen gelden de volgende maatregelen:

 
- Personeelsleden met klachten of besmette personen in hun directe 

omgeving laten zich testen. 

- Extra aandacht voor persoonlijke hygiëne volgens protocol: handen 

GOED wassen na een toiletbezoek en desinfecteren, ook tussendoor 

regelmatig handen wassen en desinfecteren. 

- Bezoek is weer welkom in alle ruimtes. 

- Mondkapjes hoeven niet meer gedragen worden, voor degene die zich 

hier niet prettig bij voelt zijn er mondkapjes aanwezig. 
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Welkom 
We heten mw. Groenewold en Mw. Hidding van harte welkom bij Zorghuis 
Samen. Beide zijn vorige maand komen wonen in Zorghuis Samen en voelen 
zich inmiddels al helemaal thuis. We wensen beide een fijne tijd toe! 
 

Familieraad 
11 juli staat de volgende vergadering van de familieraad gepland.  
Hierbij zijn aanwezig: 
Menno Meems (zoon van Mw. Meems-Huiting 
Ina Bont (dochter van Mw. Kip) 
Johan Bontjer (zoon van Dhr. Bontjer) 
Annerie Spaans (kwaliteitsmedewerker en notulist) 
Geert en Sylvia Wolfs 
Wanneer jullie iets willen bespreken, ergens aandacht voor willen vragen of 
een op- of aanmerking hebben kan dit ten alle tijden. Het is mogelijk om dit 
schriftelijk te doen en in de brievenbus bij de achteringang te deponeren.  
 

BeleefTV 
In de afgelopen tijd is er veel geld ingezameld voor de BeleefTV. Momenteel 
lopen de volgende acties: 

- Donatie statiegeld bij de Coop 

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 nog op €7400,-. 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.m. 

BeleefTV. Ook bestaat de mogelijkheid om uw bijdrage te deponeren in de 

brievenbus bij de ingang van Zorghuis Samen. 

Er is inmiddels contact geweest met de leverancier van de Beleef tv, de 
bedragen die vermeld staan op de site zijn exclusief BTW en exclusief 
programma’s. we moeten dus nog even doorsparen. 
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Hoog bezoek 
14 maart is Burgemeester Sloots van de gemeente Stadskanaal op 
bezoek geweest. 
Hij ging in gesprek met verschillende zorgvragers en begeleiding en 
kreeg een rondleiding door en om Zorghuis Samen. 

 

Sfeerimpressie 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tot de volgende nieuwsbrief… 


