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Nieuwsbrief Zorghuis Samen – 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.  

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 
- 10 september: Monumentendag 

- 13 september: Pindadag 

- 17 september: Landelijke Opschoondag 

- 20 september: Prinsjesdag 

- 21 september: Wereld Alzheimer Dag 

- 23 september: Start herfst 

- 24 september: Bazaar 

- 24 september: Nationale Burendag 

- 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 

- 09 oktober: Nationale Krokettendag 

- 14 oktober: Wereld Ei Dag 

- 15 oktober: Internationale dag van het handen wassen 

- 18 oktober: Scootmobielmiddag 

- 29 oktober: Wintertijd 

Vast terugkerende activiteiten zijn: 

- Handwerken (elke maandagmiddag) 

- Bewegingsuurtje (elke dinsdagmiddag) 

- Bingo (op de woensdagavond in de even weken) 

- Bakken (elke zaterdag) 

Zanguurtje met ‘De Buurt’: 

- 02 oktober 

- 06 november 
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Sinterklaas / Kerst 

Op maandag 5 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 donderdagavond 22 december. Verdere 

informatie over deze feestdagen zal te zijner tijd nog volgen. 

Medeleven 

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

- 03 september: Mevr. Pronk 

- 10 september: Alka Kruiter 

- 12 september: Henriët Stubbe 

- 28 september: Melissa Eelsing 

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

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 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. 
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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. Voor deze middag kunnen we veel 
hulp gebruiken. Lijkt het u leuk om achter een kraampje te staan, laat u dit dan vooral 
aan ons weten door een mail te sturen naar johan@zorghuis-samen.nl. 
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 het genoemde mailadres. 

 

Sfeerimpressie 

 

  

Tot de volgende nieuwsbrief… 
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