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Beste lezers,  

Het zijn woorden die opeens meer lading krijgen. Ik zeg het wel vaker: “dat heb ik 
nou nog nooit meegemaakt”. Vaak is het dan iets kleins in verhouding tot nu. Geen 
van ons heeft eerder de situatie meegemaakt waar we nu mee te maken hebben. 
Corona, een virus waar we hard ons best voor doen om het niet zelf op te lopen.  
Wat een veranderingen waren er opeens. Werken in de wijk werd spannender.  
Je ziet cliënten soms maar kort en hebt opeens een heleboel te bespreken.  
Hoe zorgen we ervoor dat we allemaal zo gezond mogelijk blijven? Op deze manier 
werken in de verpleeghuizen werd iets wat we ons niet konden voorstellen. Letterlijk 
de deur op slot! Impactvol en tegelijkertijd waardevol om er dan te zijn.  
Wij hebben op alle plaatsen waar wij zorg bieden zo goed mogelijk ons best gedaan. 
In de wijk waren we daarom soms net marsmannetjes en ook in de huizen was dat 
soms zo. Een verdenking van een besmetting was elke keer weer spannend. Helaas 
werden er in de wijk wel cliënten en medewerkers ziek. In de verpleeghuizen hebben 
we het virus buiten de deur weten te houden. Daar heb je ook geluk bij nodig, maar 
al onze maatregelen hebben zeker bijgedragen.  
We zijn nu weer open voor bezoek voor onze bewoners. Gelukkig maar, want dat 
werd wel tijd. Helaas kunnen we nog geen ander bezoek ontvangen, omdat we daar 
het pand voor moeten aanpassen.  

In alle hectiek die het met zich meebracht zijn we ook nog gestart 
met de nieuwbouw in Herveld/Andelst. Inmiddels vordert het daar  
al gestaag. Zoals u verderop kunt lezen hebben we niet stilgezeten.  

Ik wens u weer veel leesplezier. 

Jeanette Horlings-Koetje 
Directeur-bestuurder 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Even voorstellen: nieuw lid Cliëntenraad  
Begin dit jaar werd ik benaderd door de voorzitter van de Cliëntenraad.  
Via Tafeltje Dekje kennen wij elkaar al vele jaren! Ik was erg verrast dat hij aan mij 
dacht en heb gelijk ja gezegd, niet wetende wat het inhield. 
15 januari was de eerste vergadering, het team was mij bekend. Ongeveer 2 uur 
vergaderen om de 6 weken. Natuurlijk moest ik wennen, maar het was erg gezellig 
en leerzaam. Nu in de corona-tijd hebben we op 20 mei een Microsoft Teams-
vergadering gehad. Wel spannend voor de eerste keer! 

We hopen dat het gauw weer voor iedereen normaal wordt. 

Met vriendelijke groet, 
Anny Frentz  
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In het voorjaar van 2020 hebben we de PREM tevredenheidsmeting voor cliënten met een vraag voor 
wijkverpleging vanuit SSZ laten uitvoeren. Van Loveren&Partners heeft het onderzoek uitgevoerd volgens 
landelijke richtlijnen. Er zijn 9 ervaringsvragen gesteld over verschillende onderwerpen. Het ging over 
onderwerpen die over het algemeen dichtbij staan, van waarde zijn zoals: iemands wensen, zijn/haar 
persoonlijk leven, aandacht, vaste zorgverleners, de afgesproken tijden, gemak, deskundigheid van 
medewerkers, de eigen gezondheid en de kwaliteit van zorg. 

Van de 74 cliënten die benaderd zijn hebben 37 cliënten de enquête ingevuld (50%). De gemiddelde 
leeftijd van hen was 84,3 jaar oud. 
Uit de rapportage blijkt dat men overwegend positief is over de zorgverlening. Cliënten geven aan dat er 
goede zorg verleend wordt, met aandacht en door deskundige medewerkers. Iets minder tevreden zijn zij 
over de vaste zorgverleners en het op de afgesproken tijd komen. Over dit laatste zullen de wijkverpleeg-
kundigen en hun teams zich zeker buigen. Er zijn al enkele ideeën geopperd ter verbetering. 

De cliënten bevelen SSZ bovengemiddeld aan, wat iets is om trots op te zijn.  

We willen iedereen die aan de enquête heeft bijgedragen dan ook hartelijk bedanken. U kunt erop 
vertrouwen dat het team wijkverpleging er alles aan doet om die goede verpleegkundige zorg te blijven 
bieden! 

Marjella Jansen  
Beleidsmedewerker zorg en kwaliteit  

 

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   

Tevredenheidsmeting cliënten wijkverpleging   

“Ouderwets” videobellen in Coronatijd  

Wat hebben we met z’n allen een moeilijke tijd gehad door dat vervelende 
coronavirus. Toch hebben we er ook hele mooie dingen voor teruggekregen, 
al snap ik dat niet iedereen dat zo ervaren heeft. 

Doordat wij op de woning in Liefkenshoek geen bezoek mochten ontvangen, 
zijn we op zoek gegaan om toch de lijntjes tussen ons, familie en de bewoners 
zo kort mogelijk te houden. Dit deden we door te skypen/videobellen, filmpjes 
en foto’s te versturen.  

We merkten dat het skypen/videobellen voor veel bewoners met dementie 
erg lastig was en dat zij dit niet goed begrepen. Wat een geluk dat onze team-
leider op Facebook een item zag over de ouderwetse telefoonhoorn, die je 
aan kunt sluiten op de IPad of telefoon waardoor mensen ‘op de ouderwetse  
manier’ kunnen bellen. Na er 1 besteld te hebben zijn wij dit op onze woning 
uit gaan proberen.  

Wat hebben wij hier van genoten: een stralende bewoner aan de telefoon, 
honderduit pratend, en een stralend familielid op het scherm meegenietend 
van vader/moeder of echtgenoot.  
We kwamen we tot de conclusie dat deze hoorn goed zijn werk deed en  
hebben voor alle woningen en teams zo’n hoorn mogen bestellen. Super, en 
namens de bewoners: dank je wel. 
 
Namens Woning 11, Liefkenshoek   
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Wij zijn Mira en Mandy, de eerste lichting zij-instromers. Een nieuw traject om meer mensen in de zorg te  
krijgen. Na een speeddate en een aantal opvolgende gesprekken mochten wij in de zomer van 2018 beginnen bij 
Stichting Samen Zorgen. Best spannend zo'n nieuwe uitdaging.   
1 dag per week naar school, daarbij minimaal 24 uur leren/werken bij SSZ en natuurlijk zorgen dat ook thuis alles 
lekker door loopt. De eerste 6 maanden waren wij boventallig. We mochten meelopen in de wijkverpleging, op 
de gesloten PG afdeling en op een somatische afdeling, op beide locaties De Hoge Hof en Liefkenshoek. 

 
Na deze 6 maanden mochten wij verder bij somatiek en begon het echte werk. Best 
spannend om losgelaten te worden, maar wat is dit werk toch leuk. De liefde en de 
warmte die de bewoners je laten voelen. De gezelligheid met de daarbij behorende 
verhalen die men verteld, hier doe je het voor toch!  Natuurlijk zijn er momenten 
geweest die minder leuk waren zoals bijvoorbeeld het overlijden van bewoners.  
Maar ook dit hoort erbij: samen lachen, samen huilen.... 
 
Wat een avontuur is het voor ons geweest. Op zijn tijd best pittig en hectisch,  
maar zeer leerzaam en ohh zo leuk. En wat zijn wij goed ontvangen, begeleid en 
geholpen de afgelopen 2 jaar. Iedereen stond open voor ons, onze vragen en onze 
ideeën, niets was te gek. Een geweldig ‘thuisgevoel’ en dit stimuleerde ons alleen 
maar om beter en harder te werken. 
En nu, nu zijn wij beiden geslaagd als Verzorgende IG / MZ en per 1 Juni in vaste 
dienst gekomen bij SSZ. 
  
Bewoners : Bedankt dat we mochten groeien. 
Praktijkopleider : Bedankt voor echt alle hulp, leerzame adviezen, je tijd en zoveel 
meer. 
Teamleiders : Bedankt dat de deur altijd heeft opengestaan voor hulp, advies en 
soms net dat ene duwtje dat we nodig hadden. 
Collega's : Bedankt voor jullie hulp, begeleiding, het coachen, uitleg en geduld. 
 
Liefs Mira en Mandy  

Bericht van ‘zij-instromers’ Mira en Mandy 

Onze gezamenlijke cliëntenraad (hierna te noemen: GCR) wil het aantal leden uitbreiden. Bent u nauw 
betrokken bij Stichting Samen Zorgen en wilt u graag meepraten en advies geven over actuele zaken 
in de zorg en de  ontwikkelingen binnen Stichting Samen Zorgen? Neemt u dan contact op met  
Margreet van der Spek, voorzitter van de GCR. Dit kan via de secretaresse, Corine Elings, te bereiken 
via e-mailadres c.elings@stgsamenzorgen.nl of telefonisch via 026-472 2214. 

We hopen dat het enthousiasme van ons nieuwe raadslid Anny Frentz u uitnodigt om aan te sluiten.  

Namens GCR, 

Corine Elings, secretariaat  

Cliëntenraad zoekt versterking  

mailto:c.elings@stgsamenzorgen.nl
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S T I C H T I N G  S A M E N  Z O R G E N   

Mevrouw Grimmelt (José) is de echtgenote van de heer Grimmelt (Hans). Tijdens de lock-
down heeft ze ervoor gekozen om bij haar man in te gaan wonen. Voor meneer Grimmelt 
zou het moeilijk te begrijpen zijn geweest, wanneer zijn vrouw niet meer dagelijks bij hem 
op bezoek kon komen.  

Daarnaast is Hans moeilijk verstaanbaar door zijn ziekte. José vertaalt vaak voor ons wat 
Hans zegt. Zij kent haar man door en door. Ze zijn ook al 50 jaar samen. Samen hebben ze 
een bedrijf gehad. Hans was actief in de Internationale autosport en José begeleidde hem 
daarbij. Daardoor ook samen de hele wereld rondgereisd. 

In 2004 is de ziekte van Hans begonnen. Vanaf de diagnose op 10 januari 2005 heeft José 
de zorg voor Hans op zich genomen. Door het ziekteproces is hij in een rolstoel terecht 
gekomen en is zijn spraak erg achteruit gegaan. Communiceren gaat erg moeizaam. 

Sinds vorig jaar woont Hans in Liefkenshoek. José bezoekt haar echtgenoot dagelijks. Van 
15.00 uur tot 20.00 uur was/is ze bij haar man. José en Hans hebben een goede verstand-
houding met het team. Ze ervaren een zeer prettige en fijne sfeer. 
Het personeel is vriendelijk en behulpzaam, aldus José. 

Het moment van de lockdown weet José zich nog goed te herinneren. Haar man even-
tueel weken of maanden niet zien, was voor haar geen optie. Met name vanwege de ziek-
te van Hans. In goed overleg met de contactverzorgende, verpleegkundige en teamleider 
is toen een bed bij Hans op de kamer geplaatst, zodat José een slaapplaats had.   

Hoe heeft u de afgelopen periode ervaren? 
Ik heb de periode als heel beklemmend ervaren, omdat je geen eigen initiatief kon/kan  
nemen tijdens de COVID-19 periode. Het contact met familie is een groot gemis. Met na-
me op zon/feestdagen en verjaardagen. Zelf is ze ook jarig geweest in die weken. Geluk-
kig was het mooi weer en konden ze buiten op het terras familie wel ontmoeten 
(uiteraard gescheiden door het hekwerk). Dankzij de techniek van tegenwoordig kan men 
videobellen, maar dat weegt niet op tegen het live zien van familie en vrienden. 

Zou u de keuze, om tijdelijk hier te wonen, weer opnieuw maken?  
José zegt hier volmondig ja op. Want Hans oogt heel ontspannen in deze periode, dit 
komt vooral dankzij het inwonen van zijn vrouw José. 

Wat heeft u het meest gemist de laatste maanden? 
De laatste maanden heeft José het bewegen, tuinieren en wandelen erg gemist. 
Wekelijks gingen ze ook samen uit eten. Dat hebben ze ook gemist, maar had niet de 
hoogste prioriteit. 
Het bezoek samen naar de zus van José en het gezamenlijk kijken naar sportevenementen 
op tv, was ook een gemis tijdens die periode. 
Zo vond José het ook erg moeilijk om aan andere personen te vragen, om dingen voor 
haar  te doen. Zoals taken die ze normaal zelf deed, zoals simpelweg het grasmaaien, 

Interview met mevrouw Grimmelt  
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boodschappen doen, post ophalen bij haar thuis. Ze was van een zelfstandige vrouw, nu ineens  
afhankelijk van anderen. Hulp vragen is niet altijd makkelijk. 

Wat was het meest leuke/bijzondere moment? 
Een bijzonder en leuk moment dat ze heeft meegemaakt, was dat ze bepaalde kleding nodig had. 
Vanaf haar laptop probeerde ze te bestellen, maar aangezien ze in lockdown zat in Liefkenshoek, 
kon ze die niet ophalen. Een werknemer van het filiaal kwam enkele dagen later zelf persoonlijk de 
kledingstukken brengen. José vond dit zo bijzonder! En bijzonder lief! 
 
Wat ook bijzonder is, zijn de contacten die José in deze periode met de andere bewoners heeft 
gehad. Ze zag ook dat bewoners, die voorheen meer op zichzelf waren, elkaar nu meer opzochten 
buiten op het terras. Hierdoor ontstonden gesprekken en kwamen bewoners er zelfs achter dat ze 
in het verleden gemeenschappelijke bekenden hadden. 

Ze was ook blij met het moment dat er een hek om het terras werd geplaatst, zodat ze wel naar 
buiten konden en daar bezoek konden ontvangen. Daarnaast natuurlijk de wifi, omdat ze ook nog 
een eigen bedrijfje heeft en daardoor kon blijven e-mailen. Heel fijn was het, dat er bij een van de 
bewoners de was mocht worden gedaan. Ze is die bewoner dan ook heel dankbaar voor haar gast-
vrijheid en gezelligheid. Dit alles maakte, dat ze het vol heeft kunnen houden.  

Wat zijn de minder leuke momenten? 
Minder leuk was het dat er geen vrijwilligers waren voor leuke activiteiten. Zoals op woensdag 
bijvoorbeeld samen eten in het restaurant. Dankzij het personeel van Liefkenshoek werden er 
spelletjes en activiteiten georganiseerd, die voor goede afleiding zorgden en de lockdown periode 
even werd vergeten. Een heel groot gemis vond ze wel het contact met familie op zon- en feestda-
gen en verjaardagen. Op die momenten voel je dat het sterkst. 

Hoe heeft uw man de afgelopen periode ervaren? 
Hans heeft de afgelopen periode dankzij de steun en het bijzijn van zijn vrouw goed ervaren. 

Hebt u nog tips of adviezen voor Liefkenshoek?  
José is, zoals zij het heeft ondervonden, zeer tevreden over de zorg en de sfeer in huis. Ze heeft 
ook andere ervaringen, maar dat betreft het verpleeghuis waar Hans woonde voordat hij zijn in-
trek nam in Liefkenshoek. José is blij dat de lockdown periode voorbij is. Ze wil voor Hans het sa-
men wonen langzaam gaan afbouwen, maar zal haar man dagelijks blijven bezoeken.  

Wat mij persoonlijk betreft vind ik dat José een lintje heeft verdiend. Diep respect heb ik voor 
haar. 

Ik bedank José en Hans voor dit interview.  

Marion IJkhout 
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Koor De Lofstem stopt na 110 jaar  
Na 110 jaar valt het doek! Het koor De Lofstem uit Heteren 
stopt ermee. Het koor oefende sinds jaar en dag elke dins-
dagavond op het Liefkensplein. Dit zorgde voor leven in de 
brouwerij: mensen bleven vaak zitten en luisteren. Ze ge-
noten van de muziek! 

In de week voor Kerst en net voor de zomervakantie werd 
opgetreden samen met het seniorenkoor. Voor de koor-
leden zelf had het koor een sociale functie. Samen zingen doet je goed, door het koor ontstonden 
sociale contacten en zelfs huwelijken! Het was de bedoeling om samen met de bewoners van 
Liefkenshoek een mooi afscheid te houden op het Liefkensplein. Helaas gooide corona roet in het 
eten. 

Vanuit Liefkenshoek willen we de koorleden bedanken voor hun muzikale bijdrage en mooie  
optredens en het bestuur voor hun inzet.  

Liefkenshoek zal jullie missen! 

Afscheidscadeau 
De Lofstem heeft besloten om als afscheidscadeau de piano aan Liefkenshoek te schenken. Wat een 
mooi cadeau. We zijn hier erg blij mee! 

Wel en wee in woning 2B 
Wat zijn we blij dat de bezoekregeling weer verruimd is. Het is geweldig om te zien hoe er van  
beide kanten wordt gereageerd op het bezoek. Elkaar weer in het “echt” zien, na alle raam-
bezoeken, telefoongesprekken en het beeldbellen. De afgelopen weken hebben wij als team van 
Woning 2b ons best gedaan om, binnen alle “coronaregels”, de sfeer op de woning zo gezellig  
mogelijk te maken en een goede dagbesteding aan te bieden. We konden namelijk geen gebruik 
meer maken van activiteiten elders in huis. Er is gezongen, getekend en geschilderd. We hebben 
bowl gemaakt en natuurlijk werd er gegymd. Voor het bloemschikken kregen we regelmatig  
bloemen, waarmee de mooiste stukjes gemaakt werden. Er werd genoten van mooie beelden,  
vertoond door de Qwiek-up.  
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Team welzijn en zingeving  
Ondanks corona, hebben we ook in De Hoge Hof veel activiteiten kunnen aanbieden. Per week hebben we 
hiervoor een planning gemaakt. We waren flexibel als er van te voren activiteiten van buitenaf bij ons waren 
aangegeven, de planning werd dan aangepast op de buitenactiviteit. Op deze manier hielden we het activitei-
tenaanbod zo groot mogelijk. Samen zijn we, door actief bezig te blijven, beter en gezellig door de corona-  
tijd heen gekomen. Iedere week waren er vaste activiteiten, waaronder het bloemschikken, de gym, de beau-
ty en de bingo. Ook met de feestdagen was er genoeg te doen: op Koningsdag organiseerden we een oudhol-
lands spellencircuit, met Pasen een brunch en met Pinksteren een high tea. Dit was erg gezellig. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ook hebben we in deze tijd een prachtige groentetuin, waar we gezamenlijk uit eten. De tuin wordt heel goed 
bijgehouden door Hans. Op de woensdagavond bij de snack eten we verse sla uit eigen tuin. 
Momenteel zijn we met het vaste activiteitenaanbod bezig. Wanneer de vrijwilligers weer kunnen komen on-
dersteunen bij de activiteit, dan gaan we terug na de geplande dagen van voor de coronatijd. 
 
Inmiddels mogen de bewoners weer bezoek ontvangen. Hier zijn wij erg blij mee. De familie kan weer met de 
bewoner gaan wandelen of fietsen op de duofiets. Als u dit van te voren bij ons aangeeft, dan zorgen wij er-
voor dat de rolstoel of de duofiets schoon voor u klaarstaat.  
In deze moeilijke periode hielden de activiteiten de bewoners bezig, waardoor ze heel even hun gemis en  
verdriet van hun kinderen en familie vergaten. Ook wij zagen het verdriet bij sommige bewoners en maakten  
extra tijd vrij om een luisterend oor te bieden.  
 
Wij zijn er klaar voor om met kleine stappen vooruit te gaan. 
Team 1 en team 2 De Hoge Hof, welzijn en zingeving. 

Met name willen we bakker Frentz bedanken, die iedere woensdag zorgt voor een 
heerlijke traktatie bij de koffie. Iedereen was steeds weer verrast door al het lek-
kers, de prachtige bloemen en plantenbakjes, kaarten en tekeningen die werden 
afgeleverd. Natuurlijk in de eerste plaats voor de cliënten, maar ook wij als perso-
neel kregen regelmatig een hart onder de riem, d.m.v. een kaartje en wat lekkers.  
En wat te denken van alle “ optredens“ die er waren buiten voor De Hoge Hof. 
Vanachter het glas of op het balkon konden we allemaal meegenieten. Voor alles 
onze hartelijk dank! 

Inmiddels, zoals gezegd, mag het bezoek weer voorzichtig en onder bepaalde regels langskomen. En dat doet 
ons allen goed. Laten we hopen dat Corona onder controle blijft en de regels steeds verder versoepeld  
kunnen worden. Met elkaar gaan we er voor.  

Namens medewerkers woning 2B 
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Bewegen, ook in tijden van Corona  
Beste lezer, 

Mijn naam is Miriam Beulakker en ik werk binnen SSZ als bewegingsfunctionaris. Samen met mijn 
collega’s bied ik een gevarieerd bewegingsprogramma aan onze bewoners. Ik werk op de locaties 
De Hoge Hof en Liefkenshoek. Omdat in de huidige samenleving alles anders gaat door Covid-19, 
ben ik een paar maanden in De Hoge Hof werkzaam geweest. Sinds afgelopen week ben ik weer 
gestart in Liefkenshoek. Wat betekent dit nu eigenlijk voor de bewoners ? 

Omdat SSZ Covid-19 buiten de deur wil houden, zijn wij met zijn allen gericht op het werken  
volgens de RIVM richtlijnen en protocollen van SSZ. Om de bewoners toch te kunnen onder-
steunen in hun dagelijks welzijn, heb ik een bewegingsfilm gemaakt. Hier staan oefeningen op die 
collega’s samen met bewoners kunnen uitvoeren op de locaties, ook als ik niet aanwezig ben. De 
film is ook af te spelen op de Qwiek-up door middel van een USB stick (belevingsgerichte zorg). 

Zoals u weet is deze Covid-19 een zware tijd voor zowel de bewoners als voor familie en naasten. 
Het niet kunnen aanraken, knuffelen en samen kunnen zijn, geeft de nodige stress en verdrietige 
momenten. Dit proberen wij als zorgprofessionals zo goed mogelijk te ondersteunen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er zijn bewoners die Covid-19 moeilijk of niet kunnen begrijpen, door bijvoorbeeld een ziektebeeld 
wat hij of zij heeft. Voor deze bewoners heb ik beweegmomenten ontwikkeld met als doel ont-
spanning en plezier te kunnen creëren. Daarnaast spelenderwijs de zintuigen te prikkelen of juist 
te activeren. Een voorbeeld van zo’n beweegmoment is luisteren naar rustgevende muziek en 
knuffelen met verschillende materialen. Hierbij kan je denken aan een zachte bal van stof, knuffel-
beest, een bal met lichtjes en/of muziek erin. 

Een ander idee dat we samen gerealiseerd hebben is het beeldbewegen tussen beiden locaties. 
Het doel is bewoners te verbinden met elkaar. Het contact leggen met de andere locatie via  
Microsoft Teams geeft ons de mogelijkheid om op een groot televisiescherm tegelijk te bewegen. 
Bewoners vinden het fijn om individueel en/of in groepsverband te bewegen. 

Om de bewoner zo goed mogelijk te begeleiden tijdens deze moeilijke periode, is de inhoud van 
het bewegen gericht op het kunnen uiten van emoties, het bevorderen van de sociale contacten 
onderling en het ontdekken of ontwikkelen van nieuwe fysieke mogelijkheden. Daarnaast staan 
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ontspanning en plezier centraal tijdens het bewegen. 

De oefeningen die beschreven staan in de beweegwijzer kunnen straks, als de versoepeling meer  
uitgebreid wordt, eventueel ook toegepast worden voor bewoner en familie om het samen uit te voeren 
(dit wellicht op 1,5 m. afstand). De toekomst zal het uitwijzen. 

Bij vragen en ideeën mail mij gerust.  

Een sportieve groet, 

Miriam Beulakker 

Bewegingsfunctionaris 

m.beulakker@stgsamenzorgen.nl  

 

 Familie Weg vertelt 

Op 21 november 2019 zijn we verhuisd van Zetten naar Liefkenshoek in Heteren. Dat was wel 
een overgang, weg je zelfstandigheid en onafhankelijkheid. 
De eerste weken hebben wij er moeite mee gehad om te wennen. Maar er waren activiteiten en 
je kon boeken lenen, daar viel mee te leven. 
Maar toen kwam eerst het Norovirus en we mochten niet meer naar buiten. Maar het ergste 
van alles, er mocht ook geen bezoek meer komen…... En dat bleef zo toen Corona kwam. Dan 
duren de maanden lang. 

Maar er gebeurden ook lieve dingen: de ouderen kregen bossen tulpen, Kaapse viooltjes en 
heerlijke chocolade. Van schoolkinderen kregen wij ook leuke en mooie tekeningen of zelfge-
maakte leuke cadeautjes. Wat erg op prijs gesteld werd. 

 

 

 

 

 

Zelf hebben wij hier afgelopen maand ons 65-jarig huwelijk gevierd. Het was voor ons echt een 
feest. ’s Morgens een aubade in de slaapkamer, de voordeur versierd met ballonnen, vlaggetjes 
en de cijfers 65. Toen beneden ontbijten, daar was de tafel vorstelijk gedekt met alles erop en 
eraan.  Akke (de medewerkster) had goed haar best gedaan. Bloemetje, eitje, jus d’orange, kren-
tenbol, koffie, thee, te veel om op te noemen. Maar ook daar was de boel versierd. ’s Middags 
diner en als toetje heerlijk ijs met grote sterretjes. ’s Avonds het klapstuk: de kinderen kwamen. 
De gastvrouwen hadden ook hun best gedaan met koffie, taart, lekkere hapjes en frisdrank. 
Voor ons kon de dag niet meer stuk! 

Ondanks de Corona is het een hele mooie dag geweest. Alle medewerkers van Liefkenshoek:  
Hartelijk dank. 

Henk en Riet Weg 

mailto:m.beulakker@stgsamenzorgen.nl
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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   

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

Wie langs De Hoge Hof loopt ziet daar al sinds jaar en dag een mooie vogelkooi staan met daarin 
diverse vogels. De bewoners lopen hier graag even naar toe en genieten hiervan! 

De vrijwilliger die ervoor zorgt dat de vogels ook in coronatijd goed 
verzorgd worden is Jan Zeegers (63). Jan: “Een paar jaar geleden 
kwam ik in Herveld wonen, samen met mijn vrouw. Helaas is zij over-
leden en toen was ik alleen. Dit was een moeilijke tijd voor mij.  
Na een tijdje heb ik mijn moed bij elkaar geraapt en ben ik naar  
De Hoge Hof gegaan en heb gevraagd of ik vrijwilligerswerk kon doen. 
Dit was een hele stap voor mij, omdat ik toen nogal bescheiden en 
afwachtend was. Nu ben ik heel blij dat ik het heb gedaan! Hierdoor 
kreeg ik weer iets om handen en kreeg ik nieuwe contacten”.  
Jan heeft een advies aan anderen: “Probeer je open te stellen, dan 
kom je verder!”   

Inmiddels is Jan gelukkig getrouwd met Anita en via Jan is zij inmid-
dels ook actief als vrijwilligster op het Hofplein.  

Jan heeft in het begin meegelopen met (oud)vrijwilliger Henk de Beijer. Inmiddels verzorgt Jan de 
vogels alleen. Dit doet hij om de dag en tijdens de warme dagen elke dag. Kooi schoonmaken, vers 
water, voerbakjes schoonmaken en opnieuw vullen……. In de kooi zitten diverse vogels: een witte 
(Japanse) kwartel, kakariki’s (geel met een rood petje) zebravinken en gras- en valkparkieten.   

Het zou leuk zijn voor de witte mannetjeskwartel als er een vrouw-
tjeskwartel bij zou komen, maar aan zo’n Japanse vrouwtjeskwartel 
kun je volgens Jan heel moeilijk komen. 

Thuis heeft Jan ook een vogelkooi met diverse vogels, waarmee hij 
vaak naar tentoonstellingen gaat. Tuinieren doet hij ook graag. Naast 
vogels verzorgen heeft Jan, samen met bewoners van  
De Hoge Hof, vogelhuisjes getimmerd. Daarnaast is hij vrijwilliger bij 

het klusteam rond het Hofplein. Behalve vrijwilligerswerk bij De Hoge Hof helpt Jan nog een ouder 
echtpaar met het onderhoud van de tuin. Mooi om te doen! 

Jan heeft 1 zorg: komt er weer een vogelkooi bij de nieuwbouw? Hij wil graag meedenken! 

Oproep Vrijwilliger: Wie wil Jan ondersteunen bij het verzorgen van de vogels? Belangrijk is dat 
je verstand van vogels hebt. Interesse? Neem contact op met vrijwilligerscoördinator Hanneke  
Nieboer via email: h.nieboer@stgsamenzorgen.nl of telefonisch: 026-4722214. 

 

 

mailto:h.nieboer@stgsamenzorgen.nl
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Herhaling  
Ze ziet me en loopt op me af. Wijdbeen met een waggelende loop. Haar armen zetten haar passen kracht 
bij door ze breed langs haar lijf mee te bewegen. Het lijkt of ze stevigheid, stabiliteit zoekt tijdens het lopen. 
“Hey! Ik kèn jou, maar ik weet niet meer waarvan…” 

Ze valt zichzelf altijd zo tegen, is teleurgesteld in zichzelf, wanneer ze niet meer precies weet hoe het zit 
met alle mensen die ze ‘ergens’ van kent. 
Ik leg haar uit wie ik ben en vertel haar dat ik het niet erg vindt dat ze niet precies weet wie ik ben.  
Ze kijkt me aan, rolt met haar ogen en vertelt me fijntjes dat IK dat ook niet erg hoef te vinden, maar dat ZIJ 
dat erg vindt. 

Later op de dag ziet ze me weer en loopt opnieuw op me af met haar waggelende tred. 
Om haar de teleurstelling in haar eigen denkvermogen te besparen, begin ik als eerste het gesprek met 
haar eigen woorden: 

“Hey, ik ken jou, maar ik weet eigenlijk niet goed meer waarvan!” 
“Nou!”, zegt ze opgelucht en vol herkenning, “dat heb ík nou ook! Raar is dat toch hè?” antwoord ze. 
Ik beaam wat ze zegt: “Heel raar, maar we kènnen elkaar en dat is fijn”. Dat vindt zij ook. 

“Lust je koffie?” vraag ik haar. 
“Ja, maar dan moet ik het zeker wèl zelf halen” zegt ze quasi verontwaardigd met een ondeugende twinke-
ling in haar ogen. Ze houdt van plagen en grapjes maken. Samen lachen we en ik bevestig haar vermoeden.  
Met een overdreven zucht en een glimlach op haar gezicht draait zich om en loopt weg.  
Ze komt niet terug met koffie. 

Ik zie haar weer. Met een onderzoekende blik schuifelt ze doelloos rond. Dan merkt ze mijn aanwezigheid 
op en haar houding verandert. Ze recht haar schouders en komt met een opgewekte uitdrukking op haar 
gezicht en haar waggelende tred op me af lopen. 

“Hey! Ik kèn jou, maar… weet jij nog waarvan?” 

Miriam Teunissen van Manen 
WoonZorgBemiddelaar  

Workshops Dementie  
Stichting Samen Zorgen biedt vrijwilligers, medewerkers, familie en mantel-zorgers, een workshop  
dementie aan. De volgende onderwerpen komen aan bod:  Wat is dementie? - Omgangsadviezen - Inleven 
in een persoon met dementie - De vier fasen van dementie.  

Data workshops:  

Locatie De Hoge Hof (vergaderruimte 1, aanvang 18.30 uur)  

1 september  

7 oktober 

2 november  

9 december  

U kunt zich opgeven bij de receptie van Liefkenshoek voor deelname via  
026-4722214. De duur van de bijeenkomst is ongeveer anderhalf uur. Er is plaats voor maximaal 12  
deelnemers per keer. 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! 
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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   

Team wijkverpleging en huishouding extramuraal 
Zomer 
De zomerperiode staat voor de deur. Op het moment van 
schrijven schijnt de zon volop. Gelukkig maar, want warmte 
kunnen we wel gebruiken tijdens de coronacrisis. Een arm om 
u heen is momenteel moeilijk, maar de warmte van de zon 
bereikt ons allemaal. Hoe gaat het met u in deze tijd? Heeft u 
nog veel zorgen en last van de opgelegde maatregelen?  

Na een spannende en onrustige beginperiode van de crisis, 
merken wij dat alle maatregelen beginnen te wennen en wij 
weten hoe we er, samen met u, mee om moeten gaan. We 
gaan ervan uit dat we met elkaar de maatregelen zullen blijven 
opvolgen ook al is de verleiding soms groot om de teugels te 
laten vieren. Als we secuur blijven, kunnen we er het best voor 
zorgen dat u en onze collega’s gezond blijven!  

Warme perioden 
Als de voorspellingen uitkomen zijn er nog meer warme perioden in aantocht. Waar kunt u op 
letten? Een aantal tips: 

 Let op voldoende drinken. Volgens de Nederlandse Voedingsraad is voor ouderen mini-
maal 1,7 liter vocht per dag noodzakelijk. Met warm weer 
zelfs nog iets meer. Niet iedereen krijgt als vanzelf dorst. 
Neem daarom ieder uur een glaasje water, ook als u nog 
geen dorst hebt. Liever vaker kleine hoeveelheden drinken 
dan een paar maal een grote hoeveelheid. 

 Zorg voor gezond en regelmatig blijven eten. Groenten en 
fruit zijn extra aan te bevelen omdat deze ook veel water 
bevatten en een bron zijn van vitamines en zouten.  

 Draag luchtige, lichtgekleurde kleding. Het liefst van katoen of linnen.  
 Zorg voor verkoeling. Maak het gezicht, hals en de polsen regelmatig nat met een koud 

washandje. Een voetenbadje kan ook voor extra verkoeling zorgen.  
 Houd het rustig op het heetste moment van de dag. Dat is tussen 12:00 en 16:00 uur. 

Het heeft de voorkeur dan geen inspannende activiteiten of behandelingen te heb-
ben. Een extra rustmomentje kan geen kwaad. 

 Bescherm u buiten goed tegen de zon. Zorg ervoor goed  te zijn ingesmeerd met  
zonnebrandcrème en ga zoveel mogelijk in de schaduw zitten.  

 Let op voldoende verkoeling tijdens de nachtrust. Zorg voor dunne lakens en luchtige 
slaapkleding.  

 Vergeet niet om ook te kijken hoe mooi het buiten is als de zon schijnt.  
Een wandelingetje ’s avonds, als het is afgekoeld, kan fijn zijn. 

 
Afzeggen van zorg 
Gelukkig merken we dat het tijdig afzeggen van zorg steeds beter gaat. Daar zijn we blij mee. 
Als u 24 uur voor aanvang van de zorg afmeldt, voorkomt u dat u een factuur krijgt.  
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Verzetten van zorg  
Wilt u er bij het maken van afspraken bijvoorbeeld in het ziekenhuis, bij de tandarts of bij de kapper of  
pedicure rekening mee houden de afspraak te plannen na het tijdstip waarop u normaal gesproken zorg 
van ons krijgt?! Wij gaan alleen in uitzonderlijke situaties, in overleg met een van de wijkverpleegkundigen, 
de planning aanpassen. In alle andere gevallen zijn wij genoodzaakt uw zorgmoment te laten vervallen.   
 
Afmelden van zorg kunt u doen door het aan een medewerker die bij u komt door te geven of door een 
telefoontje naar ons te plegen. Verzetten van zorg graag altijd telefonisch bespreken 
met een wijkverpleegkundige. 
 
Medewerkers 
Goed nieuws! Melissa van Houten en haar partner Maikel hebben een prachtige  
dochter gekregen. Op 4 juni is Evy geboren.  
(Leerling) Verzorgende Jolanda van den Berg heeft alle examens heel goed afgerond. Dat betekent een  
diploma. Knap werk. 

Beiden van harte gefeliciteerd!! 

Met een heel aantal collega’s vier(d)en we hun jubileum, 12 ½ jaar in dienst! 
Dank je wel Riekie Wiltink, medewerker huishouding, Snezana Veggelers, 
verzorgende en Edith Teunissen van Manen, verpleegkundige, voor jullie 
trouwe inzet!! 

 

Afscheid namen we na 12 ½ jaar van Betsie Wiltink, medewerker huishouding en na maar 
liefst ruim 40 jaar van Kitty Crum, verzorgende. Dank jullie wel voor alle zorg die jullie hebben gegeven aan 
onze cliënten. Het ga jullie goed! 

Tot slot  
Tijdens de komende vakantieperiode kan het voorkomen dat het moment waarop u zorg ontvangt soms 
net even anders is dan u veelal gewend bent. Soms moet u misschien even wachten of komt er een onbe-
kend persoon u verzorgen. Dat heeft dan echt te maken met het feit dat alle collega’s de komende tijd van 
een welverdiende vakantie gaan genieten. 

Heeft u vragen, belt u gerust onderstaand nummer. 

Namens team wijkverpleging en team huishouding extramuraal, 
Wilmanet Buitenhuis en Annelies Verbeek, wijkverpleegkundigen 
tel.: 0488-820217 
 

 

 

 
De contouren van de nieuwbouwlocatie in Herveld/Andelst zijn al goed 
zichtbaar, zoals u op de foto kunt zien. Bij een nieuwe locatie hoort ook een 
nieuwe naam. We dagen u hierbij uit om met ons mee te denken en doen 
een beroep op uw creativiteit. Heeft u een leuke suggestie? Laat het ons 
weten!  

U kunt uw idee insturen naar: info@stgsamenzorgen.nl 

Misschien prijkt de naam die ú heeft bedacht straks boven de nieuwe  
locatie!  

Gezocht: Naam  



 

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

