
  Nieuwsbrief Dagbeleving september 2022 

Nieuwsbrief Zorghuis Samen – afdeling dagbeleving 
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       
September staat in het teken van ‘Muziek’, in oktober is het thema ‘Beweging’. 
Mocht u nog een leuk idee hebben wat past binnen dit thema, mag u dit altijd 
doorgeven aan iemand van het personeel.  
 

Activiteitenprogramma 
- 13 september: Pindadag 

- 20 september: Prinsjesdag 

- 21 september: Wereld Alzheimer Dag 

- 23 september: Start herfst 

- 24 september: Bazaar 

- 27 september: Nationale Koffie Dag 

- 30 september: Wereld Stroopwafel Dag 

- 30 september: Nationale Broer en Zus Dag 

- 04 oktober: Dierendag 

- 05 oktober: Rollatorwandeltocht 

- 07 oktober: Nationale Ouderendag 

- 14 oktober: Wereld Ei Dag 

- 18 oktober: Scootmobielmiddag 

Sinterklaas / Kerst 

Op maandag 05 december staat het Sinterklaasfeest gepland. ’s Middags zal er 

pakjesmiddag worden gevierd met de zorgvragers en de personeelsleden. 

Het kerstdiner wordt dit jaar gehouden op donderdag 22 december. Verdere 

informatie over deze feestdagen zal te zijner tijd nog volgen. 

Medeleven 

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

- 05 september: Dhr. Bisschop 

We wensen iedereen een fijne dag en een goed, nieuw levensjaar toe. 
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Familieraad 
Op maandag 17 oktober staat er een vergadering met de familieraad gepland. 

BeleefTV 
De statiegeldactie bij de Coop is afgelopen, de totale opbrengst is €610,80.  
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 doneren, geven van 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. 
 

Informatieavond 

Op woensdagavond 26 oktober 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. 

 

Betrokken disciplines 

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

een kapper (Haarlijn Marlijn) en een pedicure (Pedicure Jolien). De zorgvragers van 

de dagbeleving mogen ook gebruik maken van deze diensten, dit is echter wel op 

eigen kosten. Hieronder een kostenoverzicht: 

- Pedicure  €29,- 

- Kapper 

o Knippen €20,- 

o Permanent €75,- 

De pedicure komt op:    De kapper komt op 

- 17 oktober          - 12 oktober 

- 18 oktober          - 26 oktober 

Wilt u graag gebruik maken van deze dienst(en), geef dit dan door aan het personeel. 

Zij zullen regelen met de pedicure/kapster dat u meegenomen wordt in de planning. 
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Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd 

Op dinsdag 06 september is de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd bij Zorghuis 

Samen op bezoek geweest, dit was een aangekondigd bezoek. Het doel van dit 

bezoek was het in kaart brengen of de organisatie zich houdt aan de wettelijke kaders 

die gesteld zijn door de overheid. Aan het begin van de terugkoppeling gaven de 

inspecteurs aan dat elk dorp zo'n huis als Zorghuis Samen zou wensen. Er zal door de 

inspectie een rapport worden opgesteld, daarin zullen ook de verbeterpunten 

vermeldt staan. De verbeterpunten zijn al besproken met de leidinggevenden en de 

kwaliteitsmedewerker, hier zal direct actie op worden ondernomen. 

Bazaar 
Op zaterdag 24 september vindt de Bazaar plaats. Ook dit jaar willen we weer een 

rad van fortuin organiseren. Voor de prijsjes zijn we nog op zoek naar sponsoren. 

Indien u prijsjes wilt sponsoren, mag u dit ook doorgeven aan Johan door een mail te 

sturen naar johan@zorghuis-samen.nl 

Sfeerimpressie 

 

Tot de 

volgende 

nieuwsbrief… 

 


