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Beste lezers, 
  
De afgelopen periode was voor ons allemaal ongewoon. Zo langzamerhand merken 
we dat we weer meer bewegen naar gewoon en is het hoog tijd om ook onze nieuws-
brief gewoon weer te maken.  
 
Binnen Stichting Samen Zorgen hebben we natuurlijk ook te maken gehad met coro-
na. Het zijn pittige tijden geweest voor de bewoners, cliënten en medewerkers maar 
ook voor iedereen die ons een warm hart toedraagt! We hebben onder andere de 
vrijwilligers en omwonenden gemist! Gelukkig ontvangen de bewoners regelmatig 
bezoek. Een bezoek aan onze gemeenschappelijke ruimtes zoals de pleinen is helaas 
nog niet mogelijk.  
 
Hierbij ontvangt u de eerste nieuwsbrief van dit jaar. Met wat ‘oud nieuws’ dat té 
leuk is om niet te delen en met ‘nieuw nieuws’. Bijvoorbeeld over de verhuizing van 
de bewoners van De Hoge Hof naar Andalhof, of de ballonkunst op woning 11 in 
Liefkenshoek. 
  
Ik wens u veel leesplezier toe en beloof u bij deze dat u in augustus weer een vol-
gende nieuwsbrief van ons ontvangt! 
 

Groet Jeanette 
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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   

 12 mei: Dag van de Zorg 

Elk jaar vieren we op 12 mei de Dag van de Zorg. Een dag 
waarop we onze medewerkers en vrijwilligers extra bedan-
ken voor hun waardevolle zorg, ondersteuning en aandacht 
voor de cliënten. Stuk voor stuk mensen met het hart op de 
juiste plek: van vrijwilligers tot zorgmedewerkers en van 
ondersteunende dienst tot de medewerkers ‘op kantoor.  

Dit jaar gaven we ze als extra blijk van waardering een ca-
deautje waarmee zij een welverdiend moment voor zichzelf 
kunnen creëren. 

Alternatieve boekjes  
Als receptie maken wij altijd de activiteitenboekjes voor Liefkenshoek en De Hoge Hof. Vorig jaar 

maart stopte dat omdat er geen uitge-
breide activiteiten meer waren. Toen 
hebben we besloten om een alternatief 
boekje te maken. Het eerste boekje in 
de eerste lockdown was vooral een 
boekje vol bemoediging. Met foto’s van 
alle leuke attenties die er waren erin.  
 
Daarna volgde een Paasboekje,  
koningsdagboekje, bevrijdingsdagboek-
je, pinksterboekje, zomer- en herfst-
boekje, sinterklaasboekje en een kerst-
boekje. In elk boekje zorg ik voor een 
woordzoeker op thema, zoek ik naar 
(nostalgische) plaatjes, quiz of wetens-
waardigheden. Aan de woordzoeker is 
een kleine prijsvraag verbonden.  

Het was leuk om deze 9 boekjes te  
maken en we krijgen leuke reacties van 
de cliënten.  

Ik ben alweer aan het denken over een 
volgend boekje.  
Mocht je een leuke bijdrage hebben dan 
mag je dit sturen naar:   
info@stgsamenzorgen.nl   
ter attentie van Annemieke 

mailto:info@stgsamenzorgen.nl
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Nieuwe functie voor Wilmanet Buitenhuis 

Aan de muur in de gang van Liefkenshoek hangt een 
lijst met daarop allemaal gekleurde memobriefjes. Op 
de briefjes staan allemaal vrolijke, grappige, lieve en 
serieuze teksten. Teksten om vrolijk van te worden, 
maar ook teksten om over na te denken.  

Deze teksten zijn speciaal geschreven om cliënten (en 
medewerkers) van SSZ een hart onder de riem te ste-
ken. Ze zijn gemaakt door jongeren uit de Overbetuwe 
i.s.m. de jongerenwerker van jongerencentrum Insula in 
Heteren (Forte Welzijn). 

Dit initiatief past in het kader van het Jong-Oud project 
van het jongerenwerk van Forte Welzijn, waarbij  
activiteiten tussen jongeren en ouderen in de Gemeen-
te Overbetuwe worden georganiseerd. 

We waarderen dit enorm, het doet ons goed!  

We bedanken de jongeren en Forte Welzijn voor dit 
mooie gebaar! 

 

 

Berichtjes aan de muur 

Via deze wat onpersoonlijke weg laat ik u weten dat ik per 15 
maart niet meer als wijkverpleegkundige werkzaam ben. Vanaf 
deze datum heb ik binnen Stichting Samen Zorgen de functie 
van woonzorgbemiddelaar overgenomen van Miriam Teunissen 
van Manen. De overstap naar mijn nieuwe functie is bijzonder 
snel verlopen, vandaar dat ik geen ruimte had om persoonlijk 
afscheid  van u te nemen. 

Ik wil u danken voor het in ons gestelde vertrouwen, door wijk-
verpleging en of huishoudelijke hulp via onze organisatie te 
willen ontvangen. Ik heb, samen met de teams, met veel plezier 
de zorg in de afgelopen jaren georganiseerd. 

Ik wens u het allerbeste en wie weet tot ziens. 
 

Met vriendelijke groet, 
Wilmanet Buitenhuis 
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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   

Daar zijn we dan. Helaas heeft de krant ons in de steek gelaten, daarom een epistel-
tje over ‘t verloop van onze ‘Roosjes’.  

Wat boften we dat ca. 75 ‘Roosjes’ bij ons in de tuin konden staan. De één nog  
mooier dan de ander. Neem bijvoorbeeld een ‘Roosje’ in de regen, met laarsjes aan 
en de paraplu boven haar hoofd. Wanneer de zon begon te schijnen, kreeg ze een 
hoedje op en verdween de paraplu.  
Dan alle brei– en haakwerkjes, de kralen, de lovertjes, ‘t gekleurde zand als kapsel, 
de oorbellen en armbanden, gedroogde grasjes niet te vergeten en de sproetjes op 
vele gezichten, teveel om alles te benoemen. Ongelooflijk creatief, origineel en  
fantasierijk. We hebben er allemaal van genoten.  

Maar toen!! Wie, o wie komt in de prijzen? Mevrouw Hofstra (Tiny) en ik (Hennie 
Henzen) zijn aan ‘t puzzelen gegaan. Welk ‘Roosje’ verdient een prijs? 

 

 

 

 

 
 

Eigenlijk verdienden alle ‘Roosjes’ een prijs, want elk ‘Roosje’ heeft een verhaal. Na 
vele uren, alles in de kleinste details bekeken te hebben, werden er drie uitgekozen. 

Toch wil ik nog iets aan het geheel toevoegen en wel aan ons derde ‘Roosje’.  
Wanneer je de tuin inliep, stond daar een anders getint ‘Roosje’ tussen vele blanke 
‘Roosjes’, blij en ontspannen. Maar waarom zij zult u denken? In deze wereldwijde 
corona, speelt eveneens de wereldwijde discriminatie mee, ook voor haar. Wees  
zuinig op haar en geef ook haar, evenals haar andere ‘Roosjes’, de vrijheid om te  
leven. Ook zij heeft haar verhaal. Nu mag ik niet vergeten, alle schitterende kleur-
platen te noemen. Jong en oud hebben hier aan meegewerkt.  

Alle ‘Roosjes’, zowel op hout, als op papier uitgevoerd, bedankt dat we ervan  
mochten genieten. Nu is ‘t wachten op ‘t ‘Kunstwerk’ van ons aller ‘Roosje’.  

Tiny Hofstra en Henny Henzen, Liefkenshoek  

De “Roosjes Tuin’ - prijsuitreiking   
75 ‘Roosjes van Heteren’ mochten vorig jaar zomer een weekje komen logeren in de tuin van 
Liefkenshoek. De dames Hofstra en Henzen hadden als taak op zoek te gaan naar het mooi-
ste ‘Roosje’. Zij zaten namens Liekenshoek in de jury. Hieronder leest u hun verslag.  
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Het mysterie van het ‘groene water’ op De Hoge Hof 

De Hoge Hof is in het rijke bezit van een aquarium. Het staat in de hal waardoor bewoners, 
(klein)kinderen, vrijwilligers en bezoekers kunnen genieten van de vissen die in het aquarium 
wonen. 

Eén dame in het bijzonder is vaak te vinden bij 
het aquarium. 

Elke dag loopt zij naar de hal, gaat vervolgens 
op haar rollator zitten en neemt dan ruim de 
tijd om alle vissen te bekijken. Ze weet precies 
welk gedrag bij welke vis hoort. 

Op een dag raakten we samen aan de praat en ze vertelde mij enthousiast over de vissen en hun 
gedrag. Het grote zwart/witte exemplaar vindt ze het mooist. Ik vroeg haar of ze het leuk vond 
om te helpen bij de verzorging en daar zei ze geen nee tegen. Mevrouw genoot ervan. 

Twee maanden later viel het op dat het aquarium in kort tijdsbestek groen kleurde. Op advies 
van de aquariumspecialist heb ik het glas gereinigd en er schoon water bij gedaan, helaas zonder 
resultaat. Er trad geen verbetering op. De specialist kwam erbij. De pomp zat helemaal dicht met 
viezigheid en ik kreeg een standje omdat ik de vissen ‘te goed verzorgde’ door ze teveel eten te 
geven. Toch deed ik niks anders dan anders…. 

Op een dag werd de oorzaak van het groene water duidelijk. Ze werd toevallig ‘betrapt’. 

De dame die dagelijks bij het aquarium zit op haar rollator, heeft om het vissenvoer te kunnen 
pakken, het slot van het kastje weten te openen en was de beestjes liefdevol aan het voeren. 

Die middag zag ik de betreffende dame bij het aquarium aan het kastje rommelen. Ik sprak haar 
aan: “Hallo, krijgt u het kastje niet open?” 

Ze antwoordde: "Nee, het lukt niet en ik wilde de vissen wat eten geven”.  

Iets zachter op vertrouwelijke toon vervolgt ze: “Weet je, wanneer het hier rustig is dan doe ik 
dat altijd stiekem”. 

Ze wijst naar de vissen en zegt: “Kijk, zij kennen mij al en weten ondertussen al lang dat ik ze 
eten geef. En nu kan ik verdorie die kast niet open krijgen!".  

Het spreekt voor zich dat we vanaf die dag volgens een gezond schema de vissen samen eten 
geven… 

 
Namens team welzijn en zingeving, 
Marian Lintsen, medewerker welzijn 
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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   

Groetjes uit Zetten 
Zoals u waarschijnlijk al gezien of gehoord heeft, is de dagbesteding pg verhuisd van Lief-

kenshoek in Heteren naar de Loohof in Zetten.  

Begin maart vorig jaar werd de dagbesteding pg vanwege het uitbreken van het coronavi-

rus gesloten. De cliënten, die in de omringende dorpen wonen, konden door de opgeleg-

de maatregelen niet meer het vertrouwde Liefkenshoek bezoeken.  

Dit was voor iedereen een bijzondere gewaarwording. Voor veel cliënten brak een  

andere tijd aan. De gezelligheid, de spelletjes en het samen eten waren van de een op de 

andere dag voorbij. Tijdens deze periode hebben we een groot aantal cliënten thuis mo-

gen bezoeken. Uiteraard hebben we de coronamaatregelen gehanteerd, zoals de 1,5 me-

ter afstand en onze handen wassen en ontsmetten. Deze bezoekjes werden erg gewaar-

deerd. Zo werden er uitstapjes gemaakt, werd er geknutseld, gewandeld, rummikub ge-

speeld, foto’s bekeken, maar vooral ook veel gepraat.  

Voor ons als medewerkers van de dagbesteding pg was het ook een heftige periode. 

Maar terugkijkend op deze twee maanden kunnen we concluderen dat het naast een 

moeilijke en onzekere periode, ook een waardevolle periode is geweest. Wij hebben een 

inkijkje mogen krijgen in het privéleven van de cliënten. Ook was er tijd om een goed ge-

sprek te hebben en vooral te luisteren naar hetgeen een cliënt zoal bezig hield. Naast de 

cliënten die we bezocht hebben, was er ook een groep mensen die minder zorg nodig 

had en aangaf het met partner en/of man-

telzorgers te redden.  

Uiteraard hebben wij hen niet uit het oog 

verloren. Zo is er regelmatig telefonisch 

contact geweest, zijn er een kaartje en bloe-

metje verstuurd en werd er een bezoekje 

gebracht. Omdat onze cliënten regelmatig 

vertelden dat ze de dagbesteding ontzet-

tend misten, hebben we voor allen een leu-

ke attentie gemaakt in de vorm van een 

“overlevingspakket”. Dit pakket bestond uit 

onder andere uit een schaal met daarop 

lekkernijen, een handcrème en een kaart. 

Na twee maanden van huisbezoeken kreeg de dagbesteding pg de kans om in de Loohof 

in Zetten een prachtige ruimte te huren voor drie dagen in de week. Jullie kunnen je vast 

voorstellen hoe fijn wij en de cliënten het hebben gevonden om elkaar weer te zien. In-

middels zitten we met onze dagbesteding al een maandje of acht in de Loohof. In het be-
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gin was het voor iedereen erg wennen in Zetten. We misten onze vaste ruimte, onze medemensen en het 

leven in en op Liefkenshoek. Gehoopt werd dat we in september weer terug konden naar onze oude ver-

trouwde plek, dit liep echter anders. Inmiddels zijn we aardig gewend aan het samenzijn in de Loohof. Ook 

het samenwerken in de Loohof met de medewerkers van de wijkverpleging en met de vrijwilligers van het 

ontmoetingscentrum de Loohof geeft ons weer een nieuw thuisgevoel. Een van onze cliënten maakte een 

mooie opmerking. Deze luidt als volgt: “Het maakt eigenlijk helemaal niet uit op welke plaats je bent, we 

hebben elkaar en dat is het belangrijkste. Of we nu hier in Zetten zijn of in Liefkenshoek, het is goed zo”. Ik 

kan me aansluiten bij deze gedachte. Zolang je het fijn hebt met je medemens is de plaats van minder be-

lang!  

Ondanks dat wij jullie allen daar in Liefkenshoek missen, vermaken wij ons prima in Zetten. Voor nu: het 

gaat jullie goed en pas goed op elkaar! 

Vriendelijke groet, 

Namens dagbesteding pg, 

Liesbeth Willemsen 

Jaarlijks houdt de Vloedschuurgemeente Heteren/Randwijk een potgrondactie 
(verkoop potgrond). De opbrengst wordt besteed aan een goed doel.  
Stichting Samen Zorgen was in 2020 uitverkoren en mocht nadenken over een 
goede besteding. Er is gekozen voor robotdieren en knuffelpoppen voor de  
cliënten van de woningen en de tuinkamer. Deze dieren en poppen zijn speciaal 
bedoeld om mensen met dementie te stimuleren. Ze hebben inmiddels namen 
gekregen en brengen een hoop plezier, niet alleen bij de cliënten, maar ook bij  
de medewerkers.  
 
We willen de Vloedschuurgemeente bedanken voor deze prachtige cadeaus!  
 

Robotdieren en knuffelpoppen voor Liefkenshoek 
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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!! 

Bij Stichting Samen Zorgen zijn veel vrijwilligers actief op diverse plekken. Graag willen we hier in 
de nieuwsbrief aandacht aan besteden. Een van de plekken waar vrijwilligers actief zijn is bij  
Maaltijdservice Tafeltje-dek-je. De maaltijden worden bezorgd in de gemeente Overbetuwe,  
behalve in Elst. Er zijn in totaal zo’n 90 vrijwilligers actief! Elk gebied heeft een coördinator;  
zij zorgen dat alles m.b.t. het rondbrengen in goede banen wordt geleid.  

Dit keer uw aandacht voor Tafeltje-dek-je coördinator Zetten-Hemmen: Ellen Elfrink. 

Ellen is niet alleen coördinator, zij brengt ook maaltijden rond, samen met haar man Hans (samen 
is gezelliger!), die ook vrijwilliger van tafeltje-dek-je is.  

Ellen is ooit dit vrijwilligerswerk ingerold, doordat ze indertijd betrokken 
was bij de oprichting van Stichting Tafeltje Dekje Valburg (de toenmalige 
gemeente Valburg), samen met gemeentesecretaris Van Zanten. Later is 
deze organisatie overgenomen door Stichting Samen Zorgen. 

Waarom ben je dit vrijwilligerswerk gaan doen? Toen ik stopte met  
werken, wilde ik iets betekenen voor anderen, iets doen waar mensen 
echt iets aan hebben. Dit werk is nuttig, heel leuk om te doen en heeft 
zeker ook een sociale functie. Het is niet alleen de maaltijd bezorgen, 
maar het is zoveel meer, en juist dat maakt het extra leuk. Even een 
praatje, contact, je leert de mensen kennen en zij jou. Als bezorger zie je 
hoe het met ze gaat en kun je soms iets extra’s voor hen betekenen.  

Is er de laatste jaren veel veranderd? Vroeger werd er gekookt in  
De Hoge Hof, mensen kregen dan een warme maaltijd aan huis. Nu  
worden de maaltijden bereid in Liefkenshoek en maken de mensen de 
koelverse maaltijd thuis zelf warm op de zgn. Mealbutler of gebruiken ze 
soms een magnetron. In het begin was het wel wennen aan deze verandering, maar inmiddels is 
dit geen probleem voor de gebruikers en zijn zij tevreden, ook over de kwaliteit van de maaltijden. 

Door de coronamaatregelen gaat bezorgen nu wat anders. We bellen aan, wachten tot er wordt 
opengedaan en zetten de tas met de maaltijd(en) voor de deur of op de rollator. Gelukkig blijft het 
praatje! 

De meeste vrijwilligers van TDJ zijn al jaren betrokken. Soms zijn het echtparen, en als een van hen 
plotseling alleen komt te staan, gebeurt het vaak dat de partner die achterblijft toch vrijwilliger 
blijft of na een tijdje van stoppen weer terugkomt als vrijwilliger. Dat is best bijzonder! Het is dan 
ook dankbaar werk en geeft veel voldoening. 
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Van koffiedrinken tot bewegen 

In deze gekke coronatijden bedacht ik afgelopen zomer dat ik graag iets wilde beteke-
nen voor ouderen. Daarom heb ik contact gezocht met Stichting Samen Zorgen en mijn 
hulp aangeboden. Vanaf het allereerste moment kwam ik gevoelsmatig in een warm 
bad terecht. Alle medewerkers die ik ontmoette, waren be-
reid mij dingen uit te leggen. Daarnaast is het personeel 
heel zorgzaam, betrokken en liefdevol naar bewoners. In 
eerste instantie dronk ik wekelijks een kopje koffie met be-
woners om ze op die manier een beetje extra aandacht te 
geven. Na verloop van tijd kreeg ik eveneens kans om, als 
vrijwilliger, wekelijks een dagdeel te helpen bij de dagbeste-
ding. Het was geweldig om te ervaren, wat een waardevolle 
momenten je telkens opnieuw beleeft met bewoners. Doordat je bewoners steeds be-
ter leert kennen en zij jou gaan herkennen, groeit het onderlinge contact. 

Tegelijkertijd ben ik ook gaan helpen bij de Yoga en Beweeggroep. Prachtig om te zien 
hoe - dankzij de bijzondere kwaliteiten van Miriam Beulakker (bewegingsfunctionaris) -
mensen met elkaar verbinden, doordat ze wekelijks met elkaar bewegen. Erg bijzonder 
om te ervaren hoe de leefkwaliteit van ouderen hierdoor verbetert doordat ze uitge-
daagd worden om mentaal en fysiek nieuwe dingen uit te proberen.  

Met vriendelijke groet, 
Renate Noordam 
Liefkenshoek 

Inzet vrijwilligers SSZ 

Binnen de locaties wordt weer (voorzichtig) gebruik gemaakt van de inzet van vrijwil-
ligers bij diverse activiteiten. Het gaat om kleinschalige activiteiten zoals: wandelen, 
fietsen, bewegen, meehelpen met de (brood)maaltijd, bezoek, kopje koffie etc.  
Mocht je graag weer vrijwilligerswerk willen doen informeer dan gerust naar de moge-
lijkheden bij Hanneke Nieboer, vrijwilligerscoördinator: h.nieboer@stgsamenzorgen.nl 
of 06—5763 9474. 

Voor iedereen die zich inzet voor een ander biedt de Humanitas Academie 
korte online trainingen aan. Je kunt de trainingen overal en in je eigen tempo 
volgen. Het is een uitgebreid, afwisselend en kwalitatief trainingsaanbod.  

Via onderstaande link kun je het aanbod bekijken: 
https://www.humanitas.nl/over-ons/trainingen-voor-iedereen/ 

Gratis online trainingen voor vrijwilligers 

mailto:h.nieboer@stgsamenzorgen.nl
https://www.humanitas.nl/over-ons/trainingen-voor-iedereen/
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Na een jaar van voorbereiden en bouwen is op maandag 12 april onze nieuwe locatie Andalhof opgele-
verd. Bewoners van De Hoge Hof verhuizen in september naar deze locatie, die tijdens de bouw bekend 
stond als ‘nieuwbouw Zandakkers’. De naam werd tijdens de oplevering van het gebouw onthuld door 
mevrouw Van Olst en mevrouw Van den Berg, bewoners van De Hoge Hof. Ook ontvingen zij uit naam 
van Jeanette Horlings-Koetje de symbolische sleutels van de 
locatie. 

Waar komt de naam ‘Andalhof’ vandaan? 
Na een oproep via onze nieuwsbrief werden we verwezen 
naar de historie van Andelst. Het eerste deel van de naam 
verwijst dan ook naar ‘Andassale’, zoals Andelst in 885 werd 
genoemd. Het tweede deel van de naam verwijst naar De 
Hoge Hof, de huidige locatie van Stichting Samen Zorgen. 

Verhuizen in september  
Eerder communiceerden we dat bewoners van De Hoge Hof 
eind juni zouden verhuizen. We vinden het ontzettend ver-
velend, maar door een niet in te halen vertraging bij één van de leveranciers kunnen we niet anders dan 
de verhuizing uitstellen. Omdat dit het bedrijf is dat onder andere zorgt voor de aanleg van een goed 
werkende persoonsalarmering, vinden wij het niet veilig bewoners te laten verhuizen zolang dit systeem 
er niet is. In de tussentijd gaan we natuurlijk door met het verder aankleden en inrichten van de locatie 
en het aanleggen van de tuin. 

Duurzame locatie 
Andalhof is duurzaam gebouwd. Zo ligt het dak vol met zonnepanelen en wordt het verwarmd door een 
luchtwarmtepomp. Deze zorgt ook voor warmteterugwinning. Verder is er zonwering aangebracht en 

komt er op het terrein een systeem dat het regenwater opvangt. Waar we ook 
trots op zijn is dat de locatie beschikt over zogenaamde Biobased keukens: 
zowel het materiaal dat is gebruikt als de wijze van transport zijn duurzaam. 
De locatie is zo ingericht dat bewoners hun eigen appartement hebben, maar 
ook eenvoudig de gezelligheid van medebewoners kunnen opzoeken in de 
buurtkamer of in de tuin. Op deze wijze kunnen bewoners maximale eigen 
regie behouden en zorg en ondersteuning krijgen als dat noodzakelijk is. 

 
Wat gebeurt er met de activiteiten die op de De Hoge Hof plaatsvonden? 
Mensen die niet op De Hoge Hof woonden, maar wel deelnamen aan activiteiten op deze locatie, deden 
dit tot aan de coronapandemie via een speciaal abonnement. Helaas is deze mogelijkheid er niet meer op 
Andalhof, mede omdat daar geen vooraf vastgestelde activiteiten zullen plaatsvinden. In de toekomst 
zullen deze activiteiten plaatsvinden in dorpshuis De Hoendrik. 
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Ballonkunst op woning 11 
Op woning 11 heeft ieder zo zijn kwaliteiten. Laat één collega nu heel creatief zijn met verf en ballonnen. Een activiteit 
die natuurlijk ook erg leuk is om met bewoners te delen! Twee middagen hebben we mogen genieten van de creativiteit 
van onze collega. Bewoners hebben aanwijzingen gegeven en de kleuren uitgekozen, zo heeft ieder zijn of haar eigen 
schilderij laten maken. De schilderijen zijn te bewonderen op de woning! De bewoners hebben, ieder op hun eigen ma-
nier, genoten van deze twee gezellige, creatieve middagen. 

 

 

 

 

Wel en wee in woning 2B 

Dit keer willen de medewerkers van woning 2B 
graag een mooi gedicht delen met de lezers van 
deze nieuwsbrief.  

Het gedicht is van Judith van den Berg. 



 

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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Als u deze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen, stuurt u dan een e-mail 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!  
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