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      NIEUWS 14 januari 2021 

Het nieuwe jaar is alweer een paar weken gaande. We hebben in klein verband contact met 

elkaar, en proberen zo verstandig mogelijk om te gaan met veiligheid en gezondheid.          

Dat betekent helaas ook dat er nog steeds weinig bezoek mogelijk is. Echter in Herfstzon 

proberen we de warmte vast te houden op een gezellige manier. We doen dat met aandacht 

voor elkaar, natuurlijk goede zorg, kleinschalige activiteiten, bijvoorbeeld met muziek en 

bewegen en elke dag een fijn geserveerde maaltijd.                                                                                                                    

Mooi om te zien hoe diverse bewoners hun dagelijkse beweging toch proberen te vinden of 

zich even terugtrekken met een boek of een muziekje uit de Oerradio. Hopelijk ziet iedereen 

kleine wensen in vervulling gaan en kunt u blij zijn met wie en wat er is. Daarbij denkend aan 

een versje uit een poëziealbum:  “Wees bevriend met kleine dingen……..” 

Er is eind 2020 een renovatie gestart van Kapellengaarden. Door de ‘Lock down’ zijn een 

paar vernieuwingen (waarbij externe mensen nodig zijn) even in de pauzestand gezet. Alleen 

het reguliere onderhoud en schilderwerk gaat door met onze vaste club onderhoudsmensen. 

Zo gauw het weer veilig kan, worden de werkzaamheden afgerond. Alle gangen en ook de 

vloeren en muren worden verbeterd en verfraaid, waarmee de bewoners van 

Kapellengaarden een “warmere woonomgeving” krijgen. Een paar foto’s: 

                                                   

Er was jarenlang een maandelijkse Lief & Leed-bijdrage per bewoner, waarvan gezamenlijke 

attenties werden gedaan bij feestelijke en verdrietige gebeurtenissen van bewoners en 

medewerkers in Herfstzon. De automatische incasso hiervan is per 1 januari 2021 beëindigd. 

Natuurlijk zal er in passende attenties voorzien worden vanuit Herfstzon, waarvoor een lief 

& Leed protocol geldt. Verpleeghuisbewoners hoeven hier niet apart aan bij te dragen 

2021 is begonnen: een nieuw jaar om ………… Wat is voor u belangrijk? 

         Verfraaiing gangen in Kapellengaarden 

Bewonersbijdrage  “lief & leed” vervalt  
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Het kan niet anders dan dat we het over Covid/Corona hebben in deze nieuwsbrief.              

De vaccinatie van medewerkers is gestart, al duurt het even voordat iedereen (die ervoor 

kiest) aan de beurt is geweest.  We hopen dat de komende 2 maanden iedereen aan de 

beurt komt die zich heeft opgegeven. De motivatie onder medewerkers om te laten 

vaccineren is tot nu toe hoog, zoals we dat ook zien bij andere zieken- en verpleeghuizen. 

De vaccinatie voor bewoners zal snel gaan plaatsvinden en is in voorbereiding. Bewoners en 

hun wettelijk vertegenwoordigers ontvangen zo spoedig mogelijk een brief met uitleg over 

de vaccinatie en een toestemmingsformulier om in te vullen. 

De overheid wijst aan welk vaccin naar Herfstzon gaat, dit kan of het Moderna-vaccin of het 

BioNTech/Pfizer-vaccin zijn dat beschikbaar komt. Beiden vaccins voldoen goed en worden 

met een tussenpauze in twee porties toegediend. Het vaccineren is op Herfstzon zelf, want 

het blijkt veilig en verantwoord om de vaccinaties op te delen in kleinere hoeveelheden 

waardoor de distributie naar verschillende verpleeghuislocaties mogelijk wordt. Onze eigen 

verpleegkundigen en een specialist ouderengeneeskunde doen de vaccinatie bij de 

verpleeghuisbewoners. Voor de bewoners of thuiszorgcliënten in Kapellengaarden die nog 

hun eigen huisarts hebben, zal apart moeten worden overlegd met de huisarts. We weten 

nog niet precies wanneer Herfstzon aan de beurt is, maar op 18 januari wordt geleidelijk 

gestart met een aantal door het ministerie van VWS geselecteerde verpleeghuizen. We 

hopen binnenkort, zodat de bedreiging van deze ziekte voor de gezondheid van ouderen 

verminderd en de bezoekersregeling weer ruimer kan worden. 

In Herfstzon houden we alle Coronavoorzorgsmaatregelen in stand zoals die in de afgelopen 

weken ook golden. Dat betekent dat we doorgaan met maximaal 1 persoon 1 uur op bezoek 

binnen Herfstzon. Of 1 uur met maximaal 1 persoon buiten de deur van Herfstzon in een 

veilige omgeving. Daarmee hopen we de besmetting met Covid/Corona nog buiten de deur 

te houden of deze te beperken als deze toch binnenkomt. We vragen aan iedereen alert te 

blijven op de afspraken, rondom het continue dragen van mondkapjes, handen 

desinfecteren en het registreren bij de voordeur.  

Heeft u vragen of suggesties voor (de teamleden van) Herfstzon, of heeft u een idee voor 

een volgende nieuwsbrief? Wij lezen graag uw e-mail.                                                                      

Stuur deze dan aan Stella Broeks, Regisseur via  s.broeks@herfstzongoor.nl  

Covid-vaccinatie medewerkers  

Covid-vaccinatie bewoners van verpleeghuizen, zoals Herfstzon 

Volhouden met maatregelen om Covid/Corona de baas te worden 

         Vragen of suggesties voor het team van Herfstzon? 
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