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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! 

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 stond het kerstdiner gepland. Het was een groot succes, 

de opkomst was groot en de zorgvragers hebben er van genoten. 

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

- 02 januari  : Gerda 

- 12 januari  : Vronie 

- 17 januari  : Inge 

- 18 januari  : Mevr. Smid 

- 31 januari  : Dhr. Mensen 

Op zaterdag 21 januari hebben we afscheid moeten nemen van dhr. van der Laan. 

We wensen de familie sterkte toe met het verlies van hun lieve man, vader en opa. 

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 
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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. Een uitbreidingsmenu 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.v. 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,- 

De pedicure komt op:    De kapper komt op 

- 21 februari          -  18 januari 

- 22 februari          - 24 januari 

           - 25 januari 

 

Mark-Jan Wubs 

Op de vrijdagmiddag loopt er sinds januari 2023 

een nieuw gezicht rond die het belangrijk vindt om 

te blijven bewegen. Mijn naam is Mark-Jan Wubs 

en ik woon in Onstwedde. De opleiding die ik volg 

is de ALO (Academie Lichamelijke Opvoeding). 

Tijdens mijn studie heb ik een diploma voor 

seniorensport mogen halen bij de KNGU en een eigen bedrijf kunnen oprichten 

namelijk; BeweegSamen. Elke vrijdag middag staat er weer een beweegactiviteit op 

het programma met na afloop een kop koffie of thee met een goed gesprek. Ik zie uit 

naar een fijne tijd bij Zorghuis Samen waarin we samen leuke dingen mogen 

beleven.  

Mark-Jan Wubs 
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In de nieuwsbrief van februari stellen Rob Vogel en Johanna Geertsema zich voor als 

vrijwilliger. Melissa Zeeman loopt stage bij de ondersteunende diensten en op de 

huiskamer, ook zij zal zich in de nieuwsbrief van februari gaan voorstellen. 

 

…


