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Nieuwsbrief   juli/augustus– afdeling wonen 

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. In verband met de zomervakantie zal er in de maand augustus 

geen nieuwsbrief zijn en is dit een uitgebreidere versie. 

Agenda 

In juli is het thema ‘Europa’, augustus staat in het teken van de ‘Zomer’ en in 
september is het thema ‘Muziek’. Mocht u nog een leuk idee hebben wat past 
binnen dit thema, mag u dit altijd doorgeven aan iemand van het personeel. 
 

 Activiteitenprogramma 

- 01 juli  : Dag van de komkommer 

- 07 juli  : Dag van het sprookje 

- 10 juli  : IJsthee dag 

- 13 juli  : Franse Frietjes dag 

Internationale puzzeldag 

- 14 juli  : Zingen met Peter 

- 19 juli  : Kaartjes maken 

- 21 juli  : Hollandse high tea 

- 22 juli  : Haringparty 

- 27 juli  : Pizzaproeverij 

- 28 juli  : Liedjes van vroeger 

- 29 juli  : Lasagne dag 

- 30 juli  : Internationale dag van de vriendschap 

- 03 augustus : Watermeloen dag 

- 13 augustus : Linkshandigendag 

- 15 augustus : Hartjesdag 

 

Vast terugkerende activiteiten zijn: 

- Handwerken (elke maandagmiddag) 

- Bewegingsuurtje (elke dinsdagmiddag) 

- Bingo (op de woensdagavond in de even weken) 

- Bakken (elke zaterdag) 
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We hopen na de zomervakantie weer het maandelijkse zanguurtje op de 

zondagavond te organiseren met medewerking van de buurtbewoners. De 

eerste datum zal zijn zondagavond 04 september. 

Verjaardagen 

In juli/augustus waren/zijn de volgende zorgvragers/medewerkers jarig: 

- 31 juli  : Mevr. Meems 

- 05 augustus : Johan Nijboer 

- 08 augustus : Mevr. de Vries 

- 11 augustus : Mevr. Luchtenberg 

- 22 augustus : Mevr. Wever 

- 24 augustus : Remco Horlings 

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

 

Medeleven 
 

Op 24 juli 2022 is dhr. Bontjer overleden. Ook via deze weg willen we de familie 
heel veel sterkte toewensen. 

Familieraad 

Hierbij een kort verslag vanuit de familieraad wat er is besproken tijdens de 

vergadering op maandag 11 juli 2022: 

Hallo allemaal 

De familieraad heeft 11 juli 2022 weer overleg gehad met Geert en Sylvia 

Wolfs. In dit overleg komen onderwerpen aan de orde die van belang zijn voor 

zorgvragers en hun verwanten. 

Het volgende aan de orde geweest: 

- Beleef TV 

Er is al een flink bedrag binnen maar inmiddels is de prijs verhoogd. Er is 

nog ongeveer € 2000,- nodig. De actie bij de Coop is helaas weer ten 

einde. 

- Nationale burendag 24 september 2022 

Buurten worden leuker, socialer en veiliger worden als buren elkaar 

ontmoeten, elkaar helpen en zich samen inzetten voor de buurt. Het 
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Zorghuis gaat een bazaar houden waar ook de straat bij betrokken 

wordt. Houdt deze dag dus vrij. 

- Zanguurtje 

Na de zomer start het zanguurtje met de buurt weer op. 

- Informatieavond 

Op 2 december 2022 wordt een informatieavond gehouden voor familie 

en betrokkenen van de zorgvragers. 

- Corona 

Helaas is corona een blijvertje. Het Zorghuis zal de RIVM en GGD-

richtlijnen blijven volgen. 

- Vrijwilligers 

Er zijn meer vrijwilligers nodig. Het Zorghuis zal gebruik gaan maken van 

de website voor vrijwilligers van Stichting Welstad 

- Audit 

De audit t.b.v. kwaliteit volgens PREZO is goed verlopen met een goed 

resultaat: gefeliciteerd Zorghuis Samen! 

- Wandelpad 

Rondom het Zorghuis worden wandelpaden zo aangepast dat de 

zorgvragers een rondje kunnen lopen om het huis. 

 
 

 

BeleefTV 
 

De statiegeldactie bij de Coop is afgelopen, het opgehaalde bedrag wordt in de 
nieuwsbrief van september bekend gemaakt. 
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 €9300,-. 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.n.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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Informatieavond 

Op woensdagavond 02 november 2022 wordt er een informatieavond 

georganiseerd voor familieleden en betrokkenen van de zorgvragers van het 

wonen, deze begint om 19.30 uur. Het eerste gedeelte van de avond zal vooral 

informatief zijn. Het tweede gedeelte is gericht op het netwerken: elkaar 

ontmoeten. 

Duitse gasten 

Op vrijdag 08 juli 2022 hebben we Duitse gasten over de vloer gehad. Vanuit 

Stichting Welstad heeft er een uitwisseling plaatsgevonden. Circa 30 senioren 

wilden zien hoe de zorg in Nederland is geregeld en kwamen voor een 

rondleiding naar Zorghuis Samen. Daarnaast hebben we ze kennis laten maken 

met Hollandse lekkernijen.  

 

 

 

 

Betrokken disciplines 

Betreft de persoonlijke verzorging van de zorgvragers is er een samenwerking met een 

kapper (Haarlijn Marlijn) en een pedicure (Pedicure Jolien). Hieronder een kostenoverzicht: 

- Pedicure  €29,- 

- Kapper 

o Knippen €20,- 

o Permanent €75,- 

Vanaf nu zullen we de data ook in de nieuwsbrief vermelden. 

De pedicure komt op: 

- 22 augustus 

- 23 augustus 

 

De kapper komt op: 

- 01 september 

- 07 september 
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Sfeerimpressie  
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Zomerpuzzel 

 

Tot de volgende nieuwsbrief…. 


