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                   NIEUWS van 5 maart 2021 

Alle bewoners van Herfstzon zijn 2 keer gevaccineerd.                                                                                                  

Veel medewerkers zullen in juli van dit jaar gevaccineerd zijn. Een heel aantal is nu 

al 2 keer gevaccineerd. We krijgen steeds gunstiger omstandigheden, omdat we 

beter beschermd raken voor Covid. Maar de voorwaarden zoals: hygiëneregels, 

afstand houden waar het kan, geen ziekteverschijnselen, een mondkapje 

dragen………dat blijft voorlopig nog wel. Als we weer eens wat meer mensen mogen 

ontmoeten; daar kijken we allemaal reikhalzend naar uit. 

Vanaf 8 maart gaan we de huidige bezoekersregeling stap voor stap verruimen. De 

1e contactpersonen hebben hierover een uitgebreide brief ontvangen.                          

In het kort betekent dit: een bewoner mag per dag 1 andere bezoekende persoon 

ontmoeten, binnen of buiten Herfstzon. De hulpverlening of officiële vrijwillige 

ondersteuning telt daarbij niet mee. Op de duur van het bezoek zit geen tijdslimiet 

meer. Dus langer bezoek mag weer. Het is misschien nog niet veel, maar wel een 

eerste stap in de gewenste richting. Zodra landelijk wordt besloten om te 

versoepelen naar 2 bezoekers in Verpleeghuizen, zal Herfstzon dit meteen opvolgen 

als er geen besmettingen zijn. 

Herfstzon heeft een nieuwe stichting opgericht genaamd "Stichting de Warme 

Huizen". Voor verpleeghuis Huize Herfstzon verandert er verder niets, alles blijft 

hetzelfde. De reden van de nieuwe stichting is dat we gaan uitbreiden naar een 

tweede verpleeghuislocatie in een andere plaats.   

Herfstzon staat bekend om haar huiselijke uitstraling, gemoedelijkheid en de 

persoonlijke benadering waar bewoners zichzelf kunnen zijn. We gunnen zo'n "Warm 

Huis" ook aan andere oudere mensen in een andere plaats dichtbij hun eigen 

woonomgeving. Daarom willen we buiten Goor in de komende twee tot drie jaren nog 

zo'n warm verpleeghuis realiseren. En, als dat goed gaat, in de jaren daarna 

misschien nog wel een derde.  

De plannen zijn nog erg pril, maar de naam van de stichting is nu alvast vastgelegd.  

Huize Herfstzon in Goor is dus het eerste "Warme Huis".  Daar blijft alles hetzelfde, 

met uitzondering van de naam op de facturen. Daarop staat vanaf nu "Stichting De 

Warme Huizen",  want in verband met de efficiëntie doen we de administratie en 

financiën achter de schermen gezamenlijk. Mocht u vragen hierover hebben, dan 

kunt u hiervoor terecht bij Angelique Lamme, Directeur-Bestuurder. 

       Bezoekersregeling 

Verpleeghuis Huize Herfstzon als 1e Warme Huis 

        Reikhalzend kijken we uit naar meer vrijheid en bezoek 
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De activiteiten in Herfstzon waren aangepast in verband met Corona en werden 

uitgevoerd door een kleine groep vaste vrijwilligers.  

Vanaf half maart gaan we de oude activiteiten langzamerhand 

weer oppakken en het aantal vrijwilligers met kleine groepjes 

uitbreiden. Denk aan wandelen of een blokje om –  1 bewoner 

met 1 vrijwilliger – is voor velen welkom. Zeker nu het voorjaar 

zich (af en toe) laat zien, is dat aangenaam en gezond.  

Op 15 maart is een medewerker van de Gemeente Hof van Twente bij Herfstzon 

aanwezig om de stembrieven in ontvangst te nemen.                                                                              

U kunt uw stem uitbrengen voor de verkiezingen van de Tweede Kamerleden door 

het stembiljet in te vullen en in betreffende enveloppen te doen, 

de zogenaamde stembrief. Op maandag 15 maart van 15.00 

tot 17.00 uur is een medewerker van de Gemeente Hof van 

Twente aanwezig in het Herfstzon café op de begane grond. Er 

staat dan een postcontainer waarin u uw envelop kunt 

deponeren. U heeft post ontvangen met daarin uw persoonlijke Stempas.                                            

Op 7 april worden er filmopnames gemaakt om de sfeer en 

activiteiten in Herfstzon mooi vast te leggen. Een paar mensen 

wordt gevraagd ook iets te vertellen. Alleen bewoners en/of 

familieleden die toestemming voor deelname hebben geven worden 

gefilmd. De film wordt gebruikt voor het Dementie Netwerk Twente, 

waar Herfstzon deel van uit maakt. Meerdere organisaties worden in beeld gebracht. 

Deze film kan als voorlichting gebruikt worden over Dementie en welke 

voorzieningen we hiervoor hebben in Twente. 

Op 15 april vindt de jaarlijkse externe audit plaats. Daarvoor 

moeten we ter voorbereiding informatie en officiële documenten 

opsturen naar Perspekt. Zij voeren de PREZO audit uit.               

Dit is een mooie manier van toetsing of we naar behoren ons werk 

doen. De auditor loopt dan ook rond in Herfstzon en wil de praktijk 

zien en horen. De auditor gaat met meerdere mensen in gesprek. 

Uw mening over Herfstzon: Op verschillende manier horen we graag uw mening 

over Herfstzon, het wonen, de zorg en hoe we omgaan met uw vragen. U kunt op 

Zorgkaart Nederland een beoordeling geven van Herfstzon. Natuurlijk hopen we dat 

deze gunstig is. Als er zaken beter kunnen dan gaan we graag rechtstreeks met u in 

gesprek, maar we horen en lezen ook graag waar u tevreden of enthousiast over 

bent. https://www.zorgkaartnederland.nl is de link waar u de beoordeling kunt geven. 

         Bijzonderheden in de agenda voor Herfstzon 

https://www.zorgkaartnederland.nl/
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Wegens succes herhaald:  

Op onderstaande oproep kwamen de afgelopen weken 3 welkome reacties van 

dames en heren die graag als vrijwilliger van betekenis willen zijn. Fijn! Maar 

misschien zijn er nog meer vrijwilligers? 

 

 

Heeft u een idee of wens voor een onderwerp in een volgende nieuwsbrief?                                  

Bericht dit graag aan s.broeks@herfstzongoor.nl 

  

Omdat we weer wat meer nabijheid en vrijheid kunnen afspreken, hebben we u of jou 

erbij nodig.  

Ook twee vrijwilligers samen zijn van harte welkom! 

 

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! 

Vrijwilligers voor creatieve activiteiten zijn ook van harte welkom. 

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

huiskamer zijn.  

 

Bel of mail graag om uw belangstelling aan te geven.  

 

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