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Beste lezers, 

U kent vast het gevoel van de laatste puntjes op de i. In die fase zitten wij als Stichting  
Samen Zorgen nu volop, voor de nieuwbouw. In onderstaand artikel leest u hier meer 
over. Wat zal het spannend zijn volgend jaar het pand te zien ontstaan! 

Ondertussen loopt alles uiteraard gewoon door op onze locaties. 
Mocht u het leuk vinden om De Hoge Hof of Liefkenshoek (vaker)  
te bezoeken vinden wij dat fijn. Misschien zelfs als vrijwilliger?  
Wij horen het graag als u het leuk vindt om de bewoners te helpen 
bij de activiteiten of een rondje op de fiets te doen! O ja, en ook de 
Cliëntenraad hoort het graag als u lid zou willen worden.  

Verderop in de nieuwsbrief staan veel leuke items, ik wens u veel 
leesplezier. 

Jeanette Horlings-Koetje 
Directeur-bestuurder  
 

Nieuwbouw Herveld     

Op het terrein naast boerderij De Zandakkers staat 
nog steeds het bord met een foto van cliënten, 
vrijwilligers, familie en medewerkers van Stichting 
Samen Zorgen samen met de tekst: “hier wonen 
en werken wij straks”.  

Dat bord staat er al erg lang en het lijkt alsof er 
niets gebeurt. Op het terrein is dat ook zo.  
Achter de schermen gebeurt er ontzettend veel. 
Samen met onze bouwadviseur, de Triodos bank, gemeente Overbetuwe en  
Hendriks bouw zijn we bezig met het nemen van de laatste hobbels om daadwerke-
lijk op het terrein te kunnen starten met de bouw. Een belangrijke hobbel is al geno-
men: de omgevingsvergunning is afgegeven. Rest ons nog de laatste afspraken met 
de bouwer en de hypotheekverstrekker te maken. We zijn dus bijna gereed om de 
bouw te starten! 

Ieder kwartaal ontvangt u van ons een nieuwsbrief met onder andere informatie 
over de nieuwbouw. Omdat we verwachten dat de bouw binnenkort gaat starten  
en er regelmatig nieuws te melden is, gaan we bewoners van De Hoge Hof, samen 
met contactpersonen en bewoners van Hofstaete ook tussentijds met een aparte 
nieuwsbrief over de bouw informeren.  

Jeanette Horlings-Koetje, Marcel Inklaar en Mariëtte Kranendonk 
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N I E U W S B R I E F   

S T I C H T I N G  S A M E N  Z O R G E N   

Waardevol, met Aandacht, eigen Regie en Mensgericht                       

Deze vier kernwaarden, ofwel de WARM-waarden, maken de missie en visie van Stichting Samen 
Zorgen concreet. Hiermee worden onze richting, denkwijze en gezamenlijke manier van werken  
duidelijk. Iedere medewerker van SSZ voelt zich verbonden met deze kernwaarden en vertaalt dit 
naar eigen handelen.   

In de vorige nieuwsbrieven hebben we een voor een aandacht besteed aan onze kernwaarden.  
Op onze locaties hangen inmiddels 4 houten wandborden. Het is een mooi vierluik geworden, met 
foto’s van onze eigen bewoners en medewerkers. Elk bord verbeeldt één van onze waarden.  

 

 

 

 

 

 

Er ontbreekt volgens ons nog één ding. Samen vormen de eerste letters van de woorden Waardevol, 
met Aandacht, eigen Regie en Mensgericht het woord WARM. In samenhang zijn onze kernwaarden 
het krachtigst. Als we in ons handelen de vier kernwaarden met elkaar weten te verbinden, dan pas 
ontstaat écht warme zorg. Dit najaar gaan we kijken op welke manier we dát beeldend kunnen 
vormgeven.   

Onze kernwaarden - onze WARMwaarden  

In de nieuwsbrief van januari 2019 hebben we u geïnformeerd over de zogenaamde kwaliteits-
gelden die zorgorganisaties ontvangen met als doel de kwaliteit van (verpleeghuis)zorg te ver-
hogen. We stipten toen al even aan dat we dit extra budget onder andere willen gebruiken voor 
meer diversiteit in het activiteiten- en welzijnsaanbod voor onze cliënten.  
Dit heeft geresulteerd in twee nieuwe functies binnen Stichting Samen Zorgen: de geestelijk  
verzorger en de bewegingsfunctionaris. In deze nieuwsbrief stellen Annette Melzer (geestelijk 
verzorger) en Miriam Beulakker-van Vliet (bewegingsfunctionaris) zich aan u voor.  

 

Even voorstellen: Annette Melzer, geestelijk verzorger 
Werken in de zorg blijft een roeping 

Recent verscheen een mooi boek met de titel ‘de meeste mensen deugen’. 
Prachtig hoe Rutger Bregman daarin een pleidooi houdt voor het goede van de 
mens. Een hoopvol boek. Wat is de mens eigen? Bewogen te zijn, antwoorden 
op een appèl dat uitgaat van kwetsbaar bestaan, inzet van humaniteit. 

In de zorg, welke taak je ook hebt, het gaat niet zonder die roeping. Ooit ergens 
heeft een ieder antwoord gegeven op die vraag … waarom ga je met en voor 
mensen werken? Wat maakt dit werk anders dan…?  
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Op zondag 8 september jl. kreeg mijn roeping tot geestelijk verzorger de zending (zegen) vanuit mijn eigen  
levensbeschouwelijke bron, de christelijke kerk. Collega Paula Irik uit Amsterdam bevestigde mij, dat wil  
zeggen ze gaf me de volgende zegenbede mee voor het werk bij Stichting Samen Zorgen:  

 ‘Gezegend je handen 
  Dat zij liefde mogen ontvangen en liefde geven. 
  Gezegend je voeten 
  Dat zij vrede mogen brengen waar ze gaan. 
  Gezegend je lippen 
  Dat zij troost en bezieling mogen spreken. 
  Gezegend je oren 
  Dat zij mogen horen wat diep van binnen leeft. 
  Gezegend je ogen 
  Dat zij in ieder mens het licht van God mogen zien.‘ 
 
Paula Irik heeft als geestelijk verzorger met veel geduld en menslievendheid gewerkt in Amsterdam voor  
mensen getroffen door dementie. Zij heeft een weg gebaand als pionier en dit vastgelegd in prachtige werk-
boeken. Haar inzet is om wat zij noemt ‘Dementees’, de taal van mensen getroffen door dementie, stem te 
geven en hoorbaar te maken. Het is bijna poëzie, juist omdat woorden zo enorm geconcentreerd beleving 
weergeven. Een taal zonder omwegen, maar ook een taal die ruimte laat voor wat niet te verwoorden is.  
Vol zeggingskracht en altijd betekenisvol, al is er in eerste instantie misschien geen touw aan vast te knopen.  
 
In ‘een beetje boos mag wel’ heeft zij letterlijk een poëzieboek gemaakt van uitspraken die zij eindeloos heeft 
bewaard vanuit de groepsbijeenkomsten. Dit is er een : 

 
 ‘Een beetje boos mag best’ 
  
 niemand wordt blind voor verkeerdheid geboren. 
 onrecht bestaat, ook als niemand het ziet. 
 blijf je gelaten, dan ben je verloren, 
 word je wanhopig, dan kom je er niet. 
  
 maak je maar kwaad om bedrog en om leugen. 
 boos om getreiter, gesar en gepest. 
 word maar eens woedend op lui die niet deugen. 
 kwaad is niet goed, maar een beetje mag best. 

 
 
 

Wat doe je nou als geestelijk verzorger? 
Afgelopen zondag werd het uitgesproken met de volgende woorden: Je probeert oog en oor te hebben voor 
alle bewoners, cliënten, met eerbied voor ieders levensbeschouwing en achtergrond. Je bent ook beschikbaar 
voor naastbetrokkenen en familieleden, voor medewerkers. Als geestelijk verzorger heb je speciale aandacht 
voor wat diep van binnen in ieder mens leeft: de eigen innerlijke krachtbronnen, de eigen zingeving, het eigen 
levensverhaal en de eigen ervaring. Je helpt mensen bij het zoeken naar persoonlijke antwoorden op branden-
de levensvragen en het (her-)vinden van hun levensbalans. Hoe doe je dat? Ik zal het in een verhaal over een 
ontmoeting vertellen die ik in het voorjaar had als geestelijk verzorger in het ziekenhuis:  
 
’Thuis? - Het mooiste is, als ik alles herinner, dan val ik in tranen’ 
Als geestelijk verzorger word ik geroepen naar mevrouw Jansen. Ze zit naast haar bed verzonken  
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in een kruiswoordpuzzel die al lang is ingevuld. Mompelend begroet ze mij en de letters trekken 
direct weer haar aandacht. Ik mag wel bij haar komen zitten. ‘Hoe gaat het met u?’ Een vraag waar-
na zich van alles kan ontvouwen. Mevrouw Jansen is op zoek naar woorden, verdiept in zichzelf. De 
zinnen doen vermoeden dat ze in 83 jaar veel heeft beleefd. Opeens hoor ik haar zeggen: ‘ik ben 
nog jong, maar dat zie je niet meer’. Voorzichtig ga ik in die woorden meebewegen. ‘Je ziet het niet 
meer?’ Ze kijkt me voor het eerst aan. ‘Nee.’ ‘U bent nog jong en je ziet het niet meer?’ Met aan-
dacht en trage zinnen verkennen we wat haar bezig houdt. Ze kan niet meer naar huis. Dat is haar 
verteld. En nu staat haar wereld, haar binnenwereld, op de kop.  

Wat als je niet meer thuis kan komen? Waar ben je dan? Ze verdwaalt volledig in haar angst. Dus 
gaan we op zoek naar wat ‘thuis’ is voor haar. Eerlijk gezegd is dat een vraag die ons allemaal bezig 
houdt, ongeacht onze situatie. Een existentiële vraag: Wat is dat: ‘thuis’ komen? Welke verlangens 
roept het op, welke vreugde én welk gemis. Alleen is het de dementie die daarbovenop bij me-
vrouw  Jansen volledig de houvast in het leven onderuit haalt.  

Wat is thuis voor haar… Ze vertelt voorzichtig. Met goed en vooral geduldig luisteren wordt het  
duidelijk: we maken daarbij grote sprongen, het begint met de poes, het eindigt in haar jeugd.   
Opnieuw kijkt ze me aan en zegt met alle verwondering: ‘het mooiste is, als ik alles herinner, dan 
val ik in tranen.’  

De angst verdwijnt naar de achtergrond, het licht valt door ons gesprek op een vleugje herinnering 
en dat geeft haar voor even weer een bodem onder haar voeten. Ze heeft iets van thuis terugge-
vonden, de rust is weergekeerd. Ik bedank haar voor het gesprek en ze is alweer verzonken in de 
‘woordzoeker’ die op haar tafel ligt. 

Annette Melzer 

N I E U W S B R I E F   

S T I C H T I N G  S A M E N  Z O R G E N   

Even voorstellen: Miriam Beulakker-van Vliet, bewegings-

functionaris  
Beste lezer, 

Via deze weg wil ik mij even voorstellen. Mijn naam is Miriam Beulakker- 
van Vliet en ik ben 49 jaar oud. Ik woon samen met mijn man Hans in  
Arnhem. In mijn vrije tijd rij ik graag motor, wandel en sport ik. Ik hou van 
reizen waardoor ik veel van de wereld heb gezien. Schilderen, meditatie  
en muziek luisteren zijn hobby’s waar ik graag tijd voor vrij maak.  

Vanaf 1 augustus ben ik werkzaam als bewegingsfunctionaris bij Stichting 
Samen Zorgen. Een hele nieuwe functie die nog voor een groot deel  
ingevuld moet worden. Mijn taak is het ontwikkelen en uitvoeren van  
bewegingsprogramma’s. In samenspraak met de medewerkers ga ik  
bewegingsoefeningen inzetten die passen bij de belevingswereld van de 
bewoner. Dit heeft als voordeel dat het welzijn van de bewoners vergroot 
wordt.  
 
Als u vragen heeft, spreek me gerust aan als u me ziet lopen op één van de locaties. 

Vriendelijke groet van 
Miriam Beulakker–van Vliet  
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Noteer alvast in uw agenda!  

Vrijwilligersfeest  

Stichting Samen Zorgen    

U komt toch ook?       

 

AANKONDIGING VRIJWILIGERSFEEST STICHTING SAMEN ZORGEN  

Beste vrijwilliger, 

Het jaarlijkse vrijwilligersfeest komt er weer aan! 

Dit jaar organiseren we het feest op 2 locaties : 

 De Hoge Hof: donderdag 21 november  

 Liefkenshoek: dinsdag 26 november  

Tijdstip van 18.00 uur tot 21.30 uur (inloop vanaf 17.45 uur).  

 

 

Wie neemt het (vlaggen)stokje over? 
Al vele jaren wordt tijdens speciale gelegenheden (o.a. Koningsdag en 
de Nationale Herdenking) de Nederlandse vlag voor het gebouw van 
Liefkenshoek “gehesen en gestreken”, door vrijwilliger Joop Driessen (86).  
Hij deed dit altijd met veel plezier! Onlangs is hij hiermee gestopt en Joop  
wil deze taak graag overdragen aan iemand anders. Gelukkig blijft hij nog  
wel vrijwilliger bij de bingo in Liefkenshoek.  

Bedankt Joop! 

Mocht je/u het (vlaggen)stokje van Joop over willen nemen, neem dan  
contact op met Hanneke Nieboer, vrijwilligerscoördinator 
|h.nieboer@stgsamenzorgen.nl |tel. 026-4722214 

 

Joop Driessen in actie bij het 
verwisselen van de vlag  

mailto:h.nieboer@stgsamenzorgen.nl


 

P A G I N A  6  

 
 

N I E U W S B R I E F   

S T I C H T I N G  S A M E N  Z O R G E N   

Ook hier werken vrijwilligers, en daar zijn wij trots op!! 

Bij Stichting Samen Zorgen zijn veel vrijwilligers actief op verschillende plekken. Graag willen we 
hier in de nieuwsbrief aandacht aan besteden.  
 
Dit keer nemen we u mee naar het koor van De Hoge Hof in Herveld. Elke donderdagmiddag  
worden op het Hofplein door bewoners en omwonenden diverse (Nederlandstalige) liederen  
gezongen. Dit gebeurt onder enthousiaste leiding van SSZ-medewerkster Ans Rensen en de  
vrijwilligers Rita Folkerts en Ben van Sas. De koffie wordt verzorgd door vrijwilligsters Gonny  
Hermsen en Ans van Benthum. Op de achtergrond is aanwezig  “manusje van alles” Hans Bennik. 

Het koor bestaat 5 maart volgend jaar al 30 jaar (!) en is  
opgericht door oud-vrijwilligers Piet Daams, Tine Verburg en 
Toon van Wissing. 

Ans heeft het stokje overgenomen en vervolgens vrijwilligster 
Rita “binnengehaald”, omdat “Rita niet alleen mooi kan zingen, 
maar ook goed met mensen om kan gaan!”, aldus Ans.  

Ben van Sas is vervolgens ook via Ans vrijwilliger geworden; hij 
had al veel ervaring met de muziekbox bij het koor ”Van alles 
wat” op de woensdagavond.  

Tijdens de koormiddag op donderdag dirigeert Rita momenteel 
tijdelijk het koor en zingt Ben de liederen voor. Ook zorgt hij 
voor de apparatuur. En natuurlijk zingen ze samen uit volle borst 
mee! 

Een heel speciaal lied is “het huisje aan de brug”. Toen Ans een tijdje afwezig was, hebben Rita en 
Ben samen met de bewoners dit lied ingestudeerd. Bij terugkomst van Ans hebben ze dit lied voor 
haar gezongen! Dit was hartverwarmend en het lied zal voor zowel bewoners als vrijwilligers heel 
speciaal blijven! 

Ben en Rita geven beiden aan dat ze het vrijwilligerswerk met veel liefde doen. De mensen komen 
graag en het is mooi om te zien dat ze veel plezier beleven aan de muziek en het samen zingen. 
“ Dit werk geeft 100% voldoening!!”  

Wilt u meezingen? Kom dan donderdagmiddag van 14.15-16.00 uur naar De Hoge Hof. 

Hanneke Nieboer 

Vrijwilligerscoördinator |h.nieboer@stgsamenzorgen.nl |tel. 026-4722214 

mailto:h.nieboer@stgsamenzorgen.nl
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Team 2 somatiek Liefkenshoek 

Na een warme zomer is nagenoeg iedereen weer terug van een welverdiende vakantie. 

De collega’s die bij ons werken en ook een opleiding volgen, zijn weer begonnen op school. Zij hebben in 
het kader van hun opleiding intern een andere werkplek gekregen. Op die manier kunnen zij op alle werk-
plekken meewerken, kijken en leren. Zij leren zo alles over wat de zorg binnen Stichting Samen Zorgen 
inhoudt en wat wij allemaal aan kunnen bieden.  
Voor ons betekent dit dat wij een nieuwe collega in ons team hebben. Heidi Uimanen heeft de afgelopen 
periode bij ons gewerkt en zij is nu naar Woning 10 gegaan. Op haar plekje is nu Mira Thijssen gekomen. 
Mira heeft daarvoor in De Hoge Hof gewerkt. 
Daarnaast starten in ons team ook weer nieuwe stagiaires. Zij zullen voor een kortere periode bij ons 
werkzaam zijn. 

Ook missen wij op dit moment nog onze collega Daniëlle Louter. Zij is met zwangerschapsverlof en mag 

hopelijk binnenkort genieten van haar tweede kindje. 

 

Eind september hebben wij als team onze jaarlijkse barbecue gehouden bij een van 

de collega’s thuis. De partners komen dan ook altijd mee. Elkaar even zien op een 

andere plek is gezellig en ook goed voor de teambuilding. 

 

Een vriendelijke groet namens alle collega’s van team 2, Liefkenshoek 

Familie, vrijwilligers en medewerkers van Liefkenshoek stonden er samen 
met de bewoners op zondagmiddag 6 oktober helemaal klaar voor. Zij had-
den zich erop verheugd om opnieuw mee te doen aan de jaarlijkse wandel-
tocht van de HeteRUN. Helaas, het regende pijpenstelen.  
Het slechte weer gooide roet in het eten, maar……….. gelukkig was er een 
plan B. 

Artiest ‘De Troubadour’ kwam met zijn gitaar en zong gezellige liedjes op 
het Liefkensplein. Er werd voluit meegezongen en sommigen waagden ook 
een dansje. Voor (heerlijke) hapjes en drankjes werd gezorgd.  
Kortom, het werd toch nog een hele gezellige, drukbezochte zondagmid-
dag! 

Dank aan iedereen die hieraan heeft meegewerkt! 

Na regen komt zonneschijn……. 

Denkt u nog aan het invullen van de vragenlijst? Tot 18 november kunt u meedoen. U helpt ons én uzelf 
daarmee! De ingevulde vragenlijst kunt u deponeren in de daarvoor bestemde dozen:  op het Hofplein in 
De Hoge Hof of bij de receptie in Liefkenshoek. Alvast hartelijk dank! 

Cliënttevredenheidsonderzoek: u kunt nog meedoen! 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjj-9fiuZTlAhWEKFAKHZGOB-AQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.worldpresent.nl%2Fparaplu-oros-automatische-paraplus-paraplus-relatiegeschenken&psig=AOvVaw0NFAtebP9Vsb
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 N I E U W S B R I E F   

S T I C H T I N G  S A M E N  Z O R G E N   

 

 

 

 Huiskamer somatiek De Hoge Hof krijgt opknapbeurt 
Het idee is geboren vanuit het management: “laten we ervoor zorgen dat De Hoge Hof tot aan 
de nieuwbouw een gezellige en aangename plek blijft om te wonen en te werken”. Dit hebben 
we ons ter harte genomen. DUS werd het KLUSSEN. Wie, wanneer en wat? Op een zaterdag met 
vrijwilligers/familie en medewerkers? Dit bleek niet haalbaar.  

Als nieuw team van helpenden zijn wij veel in de huiskamer. Wij hadden zelf best ideeën over  
wat er zou moeten veranderen en hoe we dat zouden willen aanpakken. We besloten doorde-
weeks met elkaar te gaan klussen, als een soort van teambuilding. We begonnen met het maken 
van een moodboard. Welke kleur gaat het worden en welke muren gaan we dan schilderen? 
Welke meubels willen we houden en wat willen we erbij? Hebben we ook aankleding nodig? 
Natuurlijk wilden wij het wel gezelliger gaan aankleden. 

Thuis hebben we allemaal de folders nagekeken: aanbiedingen van Kwantum, Leenbakker en 
Action. Wat vinden we leuk en wat past? Samen met de bewoners hebben we verschillende  
mogelijkheden bekeken en uiteindelijk beslist. Wij wilden natuurlijk ‘veel voor weinig’. Dus  
gingen we shoppen. 

Op 23 augustus was het zover. Iedereen was gehuld in kluskleding en na een kop koffie en een 
koekje namen we het draaiboek door. Met de kwasten in de hand was het nu tijd voor actie: 
handen uit de mouwen!  

De muur werd geschilderd in 
een prachtige kleur blauw.  
Helaas was de vloer erg vuil. 
Dus….samen hebben we de 
schrobbers gepakt en zijn de 
vloer gaan schrobben, altijd 
weer meer werk dan je denkt. 
“Och” zei een collega, “zal ik 
dan de ramen en de gordijnen 
ook maar wassen?” 

Het was even wat werk, maar 
het resultaat mocht er zijn.  
Na het eten was er zelfs nog 
energie over om de kast in  
elkaar te zetten. Die vervolgens 
ook meteen leuk werd aange-
kleed.  
Moe maar voldaan konden wij 
de bewoners ’s avonds het eind-
resultaat laten zien. En hebben 
we met hen samen in onze 
mooie, frisse huiskamer geno-
ten van een lekker kopje koffie. 
 

Bent u ook nieuwsgierig geworden??? Kom dan gerust een keer in onze huiskamer kijken!  

 

Medewerkers steken de handen uit de mouwen in de huiskamer 

van De Hoge Hof  
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Team wijkverpleging en huishouding extramuraal 

Berichtenverkeer in het cliëntportaal  
We merken dat er steeds meer cliënten en/of contactpersonen de weg naar 
het cliëntportaal vinden. Dat vinden we fijn! Het is prettig als u zelf leest 
welk zorgplan er voor u is gemaakt door de (wijk)verpleegkundige en of u 
zich in dat plan kunt vinden. Bovendien kunt u meelezen met de rapportage 
die we over u schrijven. Deze rapportage schrijven we overigens alleen als er 
iets wezenlijks te melden is. We vinden teksten zoals: “Geen bijzonder-
heden” en “Zorg volgens plan” niet zo zinvol. “Niets geschreven/gerapporteerd” betekent daarom niet  
automatisch dat er niemand van de thuiszorg geweest is die dag. Dat kan voor meelezende contactpersonen 
nog wel eens onduidelijk zijn. Wilt u zo vriendelijk zijn hen dat uit te leggen? 

De mogelijkheid om ons berichten te sturen via het cliëntportaal wordt ook steeds vaker gebruikt. Als u een 
mededeling hebt of een vraag die niet direct om een antwoord vraagt, is deze manier van communiceren 
met ons aan te bevelen. Vooral fijn omdat het binnen een beveiligde omgeving functioneert. Voor vragen of 
opmerkingen die sneller een antwoord behoeven, blijft telefonisch contact de beste manier. 

Uitbreiding werkgebied  
Sinds kort  is ons werkgebied uitgebreid. Voorheen werd de zorg in beperkte gebieden geboden, bijvoorbeeld 
alleen rondom De Hoge Hof, De Loohof, Liefkenshoek en in Driel. We krijgen geregeld vragen om buiten deze 
gebieden zorg te verlenen. Bovendien vinden we het ook mooi als we kunnen groeien in de wijk. Zodoende is 
er besloten om het werkgebied van team wijkverpleging en huishouding extramuraal van SSZ uit te breiden.  
We zullen vanaf nu proberen alle zorgvragen vanuit Herveld-Andelst, Zetten, Hemmen, Indoornik, Randwijk, 
Heteren en Driel te beantwoorden.  
 
Rode map 
We hopen dat inmiddels iedereen voorzien is van een nieuwe rode map. Het kan zijn 
dat er hier of daar nog een blauwe map vervangen moet worden. Vaak ligt dat aan 
het feit dat uw contactverzorgende nog met vakantie was. Vraagt u gerust om een 
nieuwe map als u er nog geen heeft ontvangen. Voor de cliënten die alleen huis-
houdelijke hulp van SSZ ontvangen, duurt “de mapwissel” iets  langer.  

De inhoud van de map is grondig gewijzigd. We willen u graag op twee documenten 
achterin de map wijzen. “Samen ontdekken” is een papier dat u kunt invullen als u 
meer ondersteuning zou kunnen gebruiken bij een bepaald onderdeel in uw dagelijks leven. Om u voor te 
bereiden op een gesprek met bijvoorbeeld de wijkverpleegkundige, zou u het formulier alvast kunnen invul-
len. De vragen laten u alvast nadenken. 
“Wie is wie in de wijk” laat zien welke professionals u zou kunnen tegenkomen en om hulp zou kunnen vra-
gen. Er zijn zoveel hulpverleners in uw buurt actief dat u misschien door de bomen het bos niet meer ziet. In 
dit document wordt per beroep uitgelegd wie wat voor u kan betekenen.  
 
Medewerkers 
Zoals u al hebt gemerkt zijn er weer twee bekende gezichten terug bij “ons”. Daniëlle Looijen-Besselink is na 
haar zwangerschapsverlof weer terug in team huishouding en Melissa van Houten versterkt ons weer als 
(contact)verzorgende. Beiden welkom terug! 
Veronique Wiltink geniet momenteel van haar welverdiende rust tijdens haar zwangerschapsverlof.   
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Twee nieuwe leerlingen, Carla Eeuwes en Jolanda van den Brink, zijn aan 
de slag gegaan om nog beter te worden in het vak van verzorgende dan ze 
al zijn! Veronique van de Pol is bijna klaar met de opleiding of zelfs al gedi-
plomeerd als u dit leest. (Alvast) Van harte gefeliciteerd!  
 
Per 1 oktober werkt Veronique in Liefkenshoek. Wij zullen haar missen, 
maar zijn blij dat ze bij Stichting Samen Zorgen blijft werken!  
 
 

We blijven voor zowel de huishouding als de verzorging/verpleging op zoek naar nieuwe me-
dewerkers. Weet u iemand? Laat het ons weten! 
 
Namens team wijkverpleging en team huishouding extramuraal, 
Wilmanet Buitenhuis en Annelies Verbeek, wijkverpleegkundigen 
tel. 0488-820217 
 

N I E U W S B R I E F   

 Het laatste maal  

Het is 05.00 uur als de bel gaat. Een indringend geluid in de vroege ochtendstilte.  
Ik hoor bonzen op de voordeur. Snel trek ik kleding aan en loop naar de deur. 
Daar staat ze weer. Voor de laatste keer. Ze heeft geen idee van het ongepaste tijdstip.  
Geen benul van het feit dat ze zojuist mijn nachtrust abrupt onderbroken heeft. 
 
Ze steekt gelijk van wal: “Ooooow, heb je het gehoord? Ze komen me straks halen. Ik moet er-
gens anders gaan wonen. Ik moet mijn huis uit!” 
Snikkend valt ze in mijn armen. Haar fragiele lijfje schokt en haar tranen vloeien onafgebroken. 
Een hartverscheurend geluid, als van een dier in nood, ontsnapt uit haar keel.  
 
Zoals gewoonlijk maak ik thee voor haar en vraag of ze al gegeten heeft. Ze schudt haar hoofd, 
nee, ze heeft nog niet gegeten. “Ik kom bij jou” zegt ze. “Ik kom afscheid nemen van jou en nu 
voor de laatste keer bij je eten”. 
Samen zitten we aan de tafel en ik beleg een stapel crackers met boter en kaas voor haar. 
Ze knabbelt ze met luid gekraak op en slurpt zachtjes van haar thee. 
 
Ondertussen vertelt ze dat het thuis niet meer gaat. “Soms weet ik niks en soms weet ik alles” 
vertelt ze vertrouwelijk. “Ik ben alles kwijt en ik heb niemand die voor mij kan zorgen. En nu moet 
ik ergens anders wonen, maar ik wil daar niet zijn!” 
 
Mijn lieve buurvrouw ziet in dat het thuis niet meer gaat, maar ze wil in het verpleeghuis in het 
dorp wonen. Niet naar de stad, waar ze vandaag naar toe gebracht wordt. 
Terwijl we samen het pak crackers meester maken, leg ik haar uit dat ze daar tijdelijk gaat  
wonen. “…totdat er een appartementje vrij komt voor jou in het verpleeghuis hier in het dorp”. 
 
Haar ogen worden groot en ze vraagt mij om dat nog eens te vertellen: “om zeker te weten dat ik 
het niet verkeerd begrepen heb. Anders ben ik blij met een dooie mus.” zegt ze. 
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Ik herhaal wat ik vertelde: “Je gaat in de stad wonen totdat er een appartementje vrij komt voor jou in 
het verpleeghuis in het dorp. Dan verhuis je weer terug en woon je weer in de buurt”. 
 
Ze lacht met haar mond vol kruimels en smakt tegelijk lekker door. Ze is gerustgesteld. 
“Zorg jij dat ze dat in de stad ook weten?” vraagt ze. “Tuurlijk” beloof ik. 
 
Het is ondertussen 06.50 uur op mijn horloge. “Nou, ik moet gaan hè. Ik moet mijn koffer nog pakken” 
zegt ze en ze staat op. We geven elkaar een lange, warme knuffel.  
“Bedankt” fluistert ze in mijn oor. 
 
Daar gaat ze. Voor de laatste keer. Mijn verwarde, maar o zo lieve buurvrouw.  
Op naar een veilige, beschermde leefomgeving, waar ze gaat wonen met andere mensen die ook last 
van de ziekte dementie hebben.  
 
Met vochtige ogen kijk ik haar na. Ze zwaait nog een keer voordat ze haar deur binnen stapt. 
Ik ga haar missen! 
 
Miriam Teunissen van Manen 
WoonZorgBemiddelaar  
 

 
 
 Workshops Dementie  

 
Stichting Samen Zorgen biedt vrijwilligers, medewerkers, familie 
en mantelzorgers, een workshop dementie aan.  

Inhoud:  

 Wat is dementie? 
 Omgangsadviezen 
 Inleven in een persoon met dementie 
 De vier fasen van dementie 
 Ruimte voor vragen 
 

 

 

Locatie De Hoge Hof: 

13 november  18.30 uur MFR 1 
11 december  13.00 uur MFR 1 
 

 

 

 

 

U kunt zich opgeven bij de receptie van Liefkenshoek voor 
deelname. De duur van de bijeenkomst is maximaal ander-
half uur. 

 
Er is plaats voor maximaal 12 deelnemers per keer.  
Minimaal 3 deelnemers! Er zijn geen kosten verbonden 
aan deze workshop. 

Voel u vrij om een datum uit te zoeken die u het best past.  
 
U bent van harte welkom! 



 

Bezoekadressen: 

De Hoge Hof Liefkenshoek 

De Hoge Hof 1 Hyacintenstraat 23 

6674 BR Herveld 6666 BR Heteren 

0488-452541 026-4722214 

info@stgsamenzorgen.nl 

www.stgsamenzorgen.nl 

Onze visie: 

Warme aandacht voor mensen. 

Volkomen thuis en op uw gemak. Dat bent u bij Stichting 
Samen Zorgen. In de locaties De Hoge Hof in Herveld en  
Liefkenshoek in Heteren is het goed wonen, met de zorg 
en dienstverlening die bij u past. 
 
Het team wijkverpleging van Stichting Samen Zorgen  
verleent zorg en diensten bij u thuis in Herveld-Andelst, 
Zetten, Indoornik, Randwijk, Heteren en Driel.  
 
Bij Stichting Samen Zorgen staat de ouder wordende 
mens centraal. We omringen u met warme zorg en    
aandacht. Een veilige leefomgeving, die aansluit bij uw 
gevoel van thuis zijn, maakt betekenisvol ouder worden 
mogelijk. 
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Indien u deze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen, stuurt u dan een mailtje naar  
receptiessz@stgsamenzorgen.nl of als u deze nieuwsbrief digitaal ontvangt klik hier  

 

Afmelden nieuwsbrief  

WARME AANDACHT VOOR MENSEN 

Zorgkaart Nederland, uw mening telt!
Uw ervaring met onze zorg en dienstverlening vinden wij belangrijk. Laat ons weten wat u van ons 
vindt. Door uw ervaring te delen leren wij wat we goed doen, maar ook wat beter of ánders kan.  
Bovendien helpt het anderen om een passende keuze te maken voor een zorgaanbieder. Nóg een  
belangrijke reden voor ons als organisatie is dat het invullen van voldoende waarderingen bijdraagt 
aan een ruimer budget voor de zorg voor onze bewoners. Dus ook voor uw vader, moeder of naaste. 
Op de website www.zorgkaartnederland.nl kunt u een waardering plaatsen. Het achterlaten van uw 
reactie gebeurt anoniem en kost u slechts een paar minuten. Ontvangt u deze nieuwsbrief digitaal? 
Klik dan hier om direct uw waardering te plaatsen.  
 
Alvast onze hartelijke dank!  
 

mailto:Receptie%20Stichting%20Samen%20Zorgen%20%3cReceptiessz@stgsamenzorgen.nl%3e?subject=afmelding%20nieuwsbrief%20
https://www.zorgkaartnederland.nl/zorginstelling/verpleeghuis-en-verzorgingshuis-stichting-samen-zorgen-herveld-15138

