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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. 

Nieuwe zorgvragers 
Via deze weg willen we onze nieuwe zorgvragers heel hartelijk welkom heten op de 
dagbeleving van Zorghuis Samen: 

- Mevr. Jonker 
- Mevr. van der Poel 

Agenda       
Oktober staat in het teken van ‘Beweging’ en in november is het thema ‘Lekkernijen’.  
Mocht u nog een leuk idee hebben wat past binnen dit thema, mag u dit altijd 
doorgeven aan iemand van het personeel. 

Activiteitenprogramma 
- 04 oktober: Dierendag 

- 05 oktober: Rollatorwandeltocht 

- 07 oktober: Nationale Ouderendag 

- 09 oktober: Nationale Krokettendag 

- 14 oktober: Wereld Ei Dag 

- 18 oktober: Scootmobielmiddag 

- 29 oktober: Wintertijd 

- 02 november: Dankdag 

- 10 november: Dag van de Mantelzorg 

- 11 november: Sint Maarten 

In het kader van de beweegmaand organiseert Stichting Welstad samen met Zorghuis 

Samen een scootmobielmiddag, zowel voor de zorgvragers als voor mensen uit het 

dorp en omstreken. Veilig Verkeer Nederland (VVN) informeert de betrokkenen over 

de volgende onderwerpen: 

- Theorie en gedragsregels 

- Speciale verrichtingen 

- Rijden op de openbare weg 

Na de theorie zal de praktijk plaatsvinden: een parcours rijden op de parkeerplaats en 

een rondje door het dorp. 

Sinterklaas 

Op maandag 05 december zullen we het Sinterklaasfeest gaan vieren. Meer 

informatie zal volgen in de volgende nieuwsbrief.  
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Verjaardagen 

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

- 03 oktober: Annerie 

- 11 oktober: dhr. Fokkens 

- 18 oktober: Stephanie 

- 25 oktober: Janneke 

- 26 oktober: mevr. Peschke 

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. In 

november zal er weer een stukje vanuit de familieraad geschreven worden. 

BeleefTV 
Het bedrag voor de BeleefTV is verzameld! De BeleefTV is besteld en kunnen we 
binnenkort in het Zorghuis verwachten. We willen iedereen bedanken voor alle 
donaties, geven van giften en het opzetten van acties. Kom binnenkort gerust eens 
langs om de BeleefTV te bewonderen. 
We zijn op zoek naar een nieuw doel om voor te sparen. Heeft u een leuk idee? Geef 
dit dan door aan ons! 
 

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,- 
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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. 

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd 

Op dinsdag 06 september kwam de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd 

aangekondigd langs bij Zorghuis Samen. Binnenkort is het inspectierapport terug te 

vinden op de website van de IGJ. 

Voorstelstukjes 
Stagiaires 

Marjan 

Hoi, ik ben Marjan. Ik ben 15 jaar en loop stage in Zorghuis 

Samen. Ik liep vorig jaar stage bij het wonen en nu mag ik 

stage lopen bij de dagbeleving. Ik blijf hier een jaar stage 

lopen. Ik vind het hier super gezellig, de mensen om je 

heen en de sfeer. Het is hartverwarmend en gezellig om in 

Zorghuis Samen te zijn. Wat ik nu doe vind ik best leuk, om 

er voor de mensen te zijn. Wat ik op de dagbeleving doe is 

spelletjes doen, wandelen, schoonmaken en praten.  

Betrokken disciplines 

Pedicure Jolien 

Mijn naam is Jolien van Delden-Scholtens. Ik ben 31 jaar oud 

en ik kom uit Muntendam. 

Ik ben in Februari 2022 geslaagd voor mijn opleiding 

pedicure.  Sinds mei 2022 ben ik gestart als pedicure van 

zorghuis Samen in Onstwedde. 

Voor dat ik werkzaam was als pedicure ben ik bijna 10 jaar 

werkzaam geweest als zorgkundige bij zorggroep Meander.  
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Sfeerimpressie 
Op 05 oktober heeft Zorghuis 

Samen in samenwerking met 

stichting Welstad een 

rollatorwandeling gehouden. 

Deze wandeling ging door het 

parkje. Onderweg waren er 5 

bewegingsactiviteiten uitgezet. 

Halverwege kon iedereen 

genieten van een lekkere 

warme kop koffie/thee. 
3 

 

Op donderdag 06 oktober vierden wij de Nationale 

Ouderendag. ’s Ochtends kreeg iedereen een lekkere 

tompouce. Voor het 

middageten zijn we naar 

snackbar ’t Wold geweest en 

konden we genieten van een 

patat en een snack. ’s Middags 

kwam Peter Huttinga (muziekagoog) langs om gezellig 

samen liederen te zingen. Het was een zeer geslaagde 

dag. 

 

Tot de volgende nieuwsbrief… 


