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Algemeen NIEUWS van 15 april 2021

Vacature cliëntenraad ingevuld
De voorzitter van de cliëntenraad, de heer J. Overbeek, heeft op 31 maart 2021 laten weten
dat de vacature in de cliëntenraad is vervuld. Er was veel belangstelling en er zijn 4
sollicitanten uitgenodigd voor gesprek. De heer Arnold Jansen volgt de vertrekkende
mevrouw Femmy Zomer op. De heer Jansen is betrokken bij Herfstzon, omdat zijn moeder
hier woont. Hij zal in de volgende vergadering beëdigd worden.

Activiteiten voor binnen en buiten: denk aan de duofiets!
De activiteiten in Herfstzon waren aangepast in verband met Corona en werden
uitgevoerd door een kleine groep vaste vrijwilligers. De vrijwilligers nemen de coronainstructies natuurlijk in acht.
Vanaf half maart zijn er steeds meer vrijwilligers aanwezig, we breiden het aantal
groepsactiviteiten weer uit. Zo is er een paasbingo geweest en volgen er meer
bingo’s, wat toch een favoriet uitje is voor velen. Ook de kerkdiensten vinden weer
doorgang.
De duofiets staat weer klaar!
Ook voor u als familie geldt: maak er gebruik van om een
bezoekje fietsend door te brengen.
Het lenteweer en naar buiten gaan doet goed!

Renovatie van de keuken
De koks koken elke dag voor u een verse maaltijd in de keuken van Herfstzon.
Deze keuken is aan een opknapbeurt toe en dat is afgelopen weekend begonnen.
Omdat we zelf door willen blijven koken voor u en voor Lekker Ett’n doen we de
renovatie in stappen en vooral in de weekenden. In die weekenden krijgt u met name
op de zaterdagen een wat aangepast menu, een “menu van de dag”.
Afgelopen weekend was de eerste keer en er zijn nog 2 weekenden te gaan.
Zaterdag kregen de bewoners een uitgebreid salademenu. Voor sommigebewoners
was dat even wennen, maar voor anderen mag dit elke zaterdag worden geserveerd.

Nieuwsbrief voor bewoners en betrokkenen met het laatste nieuws vanuit Herfstzon

Taakverschuiving leidinggevenden in Herfstzon
In maart heeft een herverdeling plaatsgevonden van taken tussen leidinggevende
(Karin Schuurman), regisseur (Stella Broeks).
Voor u als bewoner of eerste contactpersoon betekent dit het volgende:
1. Karin Schuurman blijft leidinggevende van afdeling Maan en Ster en van de
medewerkers leefomgeving.
Daarnaast gaat zij voor een deel van haar tijd als clientadviseur werken. Zij
volgt hiermee op eigen verzoek de vertrekkende Petra Hemmer op.
2. Stella Broeks neemt de leiding op zich van het Team Zon en
Kapellengaarden.
Zij zijn voor hun afdelingen uw aanspreekpunt in geval van leidinggevende zaken. Bij
afwezigheid blijft de waarneming voor elkaar geborgd.

Filmopnames in Herfstzon
Op 7 mei (en niet op 7 april zoals eerst was gepland) worden er
filmopnames gemaakt om de sfeer en activiteiten in Herfstzon mooi
vast te leggen. Er worden een paar leuke activiteiten in beeld
gebracht op deze vrijdag, waarmee we graag bekend staan. 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.
Het toestemmingsformulier wordt bij de bewoners gebracht door Karin Schuurman of
Stella Broeks en de reden wordt uitgelegd. Voor een aantal bewoners zullen we het
toestemmingsfomulier naar de 1e contactpersonen sturen.

Zorgkaart Nederland
Geef graag uw mening over Herfstzon op Zorgkaart Nederland: Op verschillende
manieren 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. Als er zaken beter kunnen dan horen we dat graag rechtstreeks in een
gesprek met u. En 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.
We hopen dat uw beoordeling gunstig is.

Contact over deze nieuwsbrief of gewenste onderwerpen? Stuur een mailtje aan
s.broeks@dewarmehuizen.nl of vertel het Stella Broeks of Karin Schuurman in de wandelgangen van
Herfstzon.

