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– 

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. 

Via deze weg wensen wij iedereen een gezond en gelukkig nieuwjaar! 

Via deze weg willen we onze nieuwe zorgvragers heel hartelijk welkom heten op de 

dagbeleving van Zorghuis Samen:

- Dhr. Pots 

- Dhr. Moed 

- Dhr. Meijer 

Vanaf dit moment zullen we beginnen met seizoenthema’s. Tot maart zal het thema 

‘Winter’ zijn. Vanaf maart is het thema ‘Lente’. We zullen extra aandacht besteden 

aan de bijzondere dagen. Hieronder vindt u de lijst met de bijzondere dagen van 

januari/februari: 

- 25 januari: Start Nationale Voorleesdagen 

- 26 januari: Gedichtendag 

- 14 februari: Valentijnsdag 

- 23 februari: Bananenbrood dag 

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

doorgeven aan iemand van het personeel.  

Op donderdag 22 december hebben we het kerstdiner gehouden. Dhr. Sikkens heeft 

samen met Marga, Greetje en Bianca gekookt voor de zorgvragers van de 

dagbeleving, iedereen heeft er van genoten. Via deze weg willen we ze nogmaals 

bedanken! Het was een erg gezellige dag. 

/ 

Vanaf 01-01-2023 zijn de tijden van de dagbeleving aangepast naar 09.30 uur tot 

15.30 uur. Ook zal er vanaf 01-01-2023 €5,- per dag als vergoeding voor de 

maaltijden gevraagd worden. In februari wordt de factuur gestuurd van de maand 

januari. Zou u aan ons door willen geven of u de factuur via een brief of via de mail 

wilt ontvangen? Dit kunt u aangeven door bijgaand strookje in te vullen en weer mee 

te geven naar de dagbeleving of door een mail te sturen naar annerie@zorghuis-

samen.nl met daarin uw wens. 

In de kerstvakantie heeft de huiskamer van de dagbeleving een opfrisbeurt 

gekregen. De muren zijn opnieuw geverfd, de kamer is opnieuw ingericht en er zijn 
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nieuwe meubels aangeschaft. Bent u benieuwd hoe het er uit ziet? Kom dan gerust 

eens langs! 

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

- 01 januari  : Mevr. Kruize 

- 11 januari  : Dhr. Moed 

- 13 januari  : Dhr. Zweep 

- 18 januari  : Fennie 

Op maandag 16 januari 2023 stond er weer een vergadering gepland met de 

familieraad. In de nieuwsbrief van februari zal er een korte samenvatting te vinden 

zijn, geschreven door een lid van de familieraad. 

Heeft u belangrijke zaken die besproken worden, geef dit dan door aan één van de 

volgende leden: 

- Menno Meems 

- Ina Bont 

- Johanna Tiggelaar 

Zorghuis Samen vindt het belangrijk dat zorgvragers gestimuleerd worden om in 

beweging te blijven. Tijdens de vergadering met de familieraad op maandag 16 

januari 2023 is er daarom besloten dat we gaan sparen voor een uitbreiding op de 

BeleefTV, gericht op bewegen. De uitbreiding kost circa €900,-. De familieraad gaat 

onderzoeken voor welke uitbreiding we gaan sparen, hier wordt tijdens de volgende 

vergadering van de familieraad een besluit over genomen. 

Indien u een donatie wilt geven voor dit nieuwe doel, kunt u dit overmaken op het 

rekeningnummer NL66RABO0171992962 t.a.v. Zorghuis Samen o.v.m. uitbreiding 

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

brievenbus bij de ingang van Zorghuis Samen. 

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 

- 21 februari          -  18 januari 

- 22 februari          - 24 januari 

           - 25 januari 

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. 

Wanneer u de dagbeleving wilt bereiken, kunt u bellen naar het nummer 0599-

241539. Als u dit nummer belt, gaat de telefoon alleen maar over bij de dagbeleving. 

Indien deze niet wordt opgenomen, kunt u het algemene nummer proberen 0599-

241536. Dit nummer gaat over bij de dagbeleving, maar ook bij afdeling wonen. 

Indien u dan iemand van het wonen er voor krijgt, kunt u altijd vragen naar iemand 

van de dagbeleving of de boodschap doorgeven aan de medewerker van het wonen. 

Wanneer bovenstaande nummers niet worden opgenomen, mag u het altijd nog een 

keer proberen! Worden beide nummers niet opgenomen en is het dringend? Dan 

mag u Sylvia bellen via het nummer 06-21412765. 

Vanaf januari is er een nieuwe stagiaire begonnen bij de dagbeleving: Melanie 

Hillenga. Zij zal zich in de nieuwsbrief van februari gaan voorstellen. 
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Sfeerimpressie  

nieuwjaarsborrel &  

kerstdiner 
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