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                             NIEUWS van 9 februari 2021 

           

Door vertrek van een huidig lid is er is een vacature in de cliëntenraad. Heeft u 
belangstelling om vanuit bewonersperspectief mee te praten en te denken in 
Herfstzon? Bent u familielid van een bewoner of voelt u zich op andere wijze 
betrokken bij Herfstzon? De raad benadert zelf ook mensen om de vacature ingevuld 
te krijgen, maar ook bij deze een oproep aan u. 
Bij interesse kunt u telefonisch contact opnemen met Jan Overbeek, voorzitter, via 
06-10937511. 

De huidige corona bezoekersregeling blijft gehandhaafd tot 1 bezoeker 1 uur per 

dag. We hebben wel een aanvullend verzoek, zoals andere verpleeghuizen dat ook 

hebben.                                                                                                                                     

Het verzoek is om het totaal aantal verschillende mensen per week te beperken tot 4 

personen. We vragen u dit als familie onderling goed te overleggen en hopen dat dit 

een ieder lukt. Tot nu toe is dat best goed gegaan.                              

Komt u uitzonderlijke situaties tegen, overleg dit dan met de zorgmedewerker of met 

de leiding van Herfstzon.                                                                           

Mogelijk heeft u vragen over versoepeling van de regels, maar dat is voorlopig nog 

niet aan de orde. Dit is uit bescherming voor ons allemaal. 
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De eerste Covid-vaccinatie dag was op 28 januari. Dit is goed verlopen. Sterker nog, 

het was voor velen zelfs een gezellige dag. Het was een dag met ontmoeting in 

kleine groepjes, want na iedere vaccinatie was er een verplichte nazit van 15 

minuten aan de koffietafel.                                                                                                         

De tweede vaccinatie zou eerst na 3 weken zijn, maar is landelijk opgeschoven naar 

4 weken tussentijd voor verpleeghuisbewoners.                                                                    

In Herfstzon is de tweede vaccinatiedag op donderdag 25 februari. Een aantal 

bewoners zal op de kamer of in de huiskamer gevaccineerd worden, als dit beter 

voor hen is. Velen zullen we weer in de prikpost in het restaurant vaccineren.  

Op donderdag 25 februari stellen we wel weer in dat er geen bezoek mag komen. 

Houdt u daar rekening mee?! 

De was van Herfstzon wordt sinds een jaar gedaan door de firma Korf. We horen van 

meerdere kanten tevreden reacties over hoe dit loopt. Rondom de waskosten zijn we 

onze jaarlijkse evaluatie in Herfstzon aan het maken.                                                              

Wat niet bij iedereen even goed bekend is, zijn de kosten van stoomgoed.            

Kleding die gestoomd moet worden, wordt niet vergoed vanuit de basispakketten. 

Stoomkosten zijn voor eigen rekening van de bewoner. Daarvoor wordt vanaf heden 

een aparte factuur verstuurd.  

Doordat we met bezoek en activiteiten maar weinig mensen bijeen kunnen hebben, 

is het behalve rustig, soms ook wat saai. Er is minder contact dan we allemaal graag 

hebben. We kijken er naar uit dat we - over enige tijd - beter beschermd zijn tegen 

Covid en kunnen versoepelen in de afspraken.                                                        

Wat zullen we blij zijn als ook alle vrijwilligers weer volop hun aandacht en creatieve 

activiteiten in Herfstzon komen brengen. Vrijwilligers, we kijken naar jullie uit! 

Vrijwilligers…. We missen jullie! 

Als we straks weer wat meer in nabijheid en vrijheid kunnen afspreken, hebben we u of 

jou erbij nodig. 

Wie wil als vrijwilliger gastheer of gastvrouw zijn in een van de huiskamers? Op die plek 

kan een gezellige activiteit of spel met warme aandacht en enthousiasme het verschil 

maken!. We hebben een huiskamer op Maan en Ster, maar ook het Restaurant kan de 

huiskamer zijn. Ook twee vrijwilligers samen zijn van harte welkom! 

 

Bel of mail graag om belangstelling aan te geven.  

Aanmelding kan via s.broeks@herfstzongoor.nl of k.schuurman@herfstzongoor.nl 
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