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                    NIEUWS van 14 mei 2021 

De periode met Covidmaatregelen duurt nog voort, maar we zijn – stap voor stap – bezig de 

activiteiten weer op te bouwen. Dit doen we binnen de voorschriften die nog steeds gelden 

en passend bij de behoefte aan activiteit en nabijheid van de bewoners van Herfstzon. De 

activiteiten met kleine groepen zijn we naar iets groter aan het uitbreiden. We willen ook de 

maandelijkse feestavonden weer gaan houden, waarbij we aan de anderhalve meter afstand 

blijven voldoen en mondkapjes dragen door alle medewerkers en vrijwilligers. We zullen  

geen grote zang- en muziekgroepen uitnodigen, vanwege Covidmaatregelen. Wel kan dit 

bijvoorbeeld met een muzieksolo of duo. Dus er is uitzicht op meer feestelijkheid.  

We zijn door Perspekt extern geaudit op 15 april. We zijn nog in afwachting van het 

officiele verslag, maar hebben al wel een mondelinge terugkoppeling gehad van de 

auditor. Ze was positief onder de indruk van de sfeer in Herfstzon en hoe we – ook 

achter de schermen – zaken op orde hebben. We hebben natuurlijk nog een paar 

raadgevingen gekregen, maar eigenlijk was alles in orde.  

We zijn er best een beetje trots op dat we weer het (gouden) Prezo-keurmerk 

hebben gekregen. In maart/april 2022 is er weer een audit. We zullen u dan 

informeren over de onderwerpen die Perspekt onder de loep wil nemen en wie nodig 

zijn voor een gesprek met de auditor.  

Sinds een paar jaar wordt ieder voorjaar een stemming gehouden onder bewoners 

die in het restaurant eten. Het onderwerp is: wel of geen muziek tijdens het warme 

eten. Deze schriftelijke stemming heeft op 24 april jl. plaatsgevonden en de 

stembiljetten zijn geteld. De uitslag is dat van de 24 formulieren door 4 bewoners 

altijd muziek bij het eten is aangegeven. De meerderheid wilde geen muziek. Het 

besluit is dan ook dat er het komende jaar geen muziek is bij het warme eten in de 

zaal tussen de middag. Volgend jaar wordt er weer gestemd.    

Alle kleding van bewoners moest altijd al van een merkje voorzien worden, om het 

weer in Herfstzon terug te krijgen, na het wassen bij Wasserij Korf. Dit gaat in de 

meeste gevallen goed. Toch zijn er wat “gevonden kledingstukken zonder naam”.  

We weten niet van welke bewoner in Herfstzon ze zijn en vragen de familie even 

mee te kijken of er kledingstukken van uw familielid bij hangen. Noteer graag in uw 

agenda om ernaar te kijken. 

         Activiteiten worden stap voor stap uitgebreid 

         Uitkomsten Externe audit op 15 april 

        Stemming gehouden over muziek tijdens het eten 

        “Wasgoed zonder naam” 
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We zijn de maand mei met gezelligheid begonnen in Herfstzon met film, bezoek en 

feestelijkheden. Bewoners en medewerkers in Herfstzon werden getrakteerd door 

het bruidspaar Corina en Johan en zij kwamen ook zelf naar Herfstzon om hun 

gelukkige dag te vieren met bewoners en de aanwezige collega’s. 

                                 

Ook was er leven in de brouwerij op de filmochtend voor het Dementie Netwerk 

Twente. Met gepaste afstand van elkaar zijn mooie activiteiten in beeld gebracht.                 

We moeten de film nog afwachten, maar tonen alvast wat foto’s. Het weer zat mee, 

dus kon ook de duofiets en een tuinwandelingetje in het programma doorgaan. 

                               

En hoe gezellig was het toen twee bewoners bezoek kregen van hun kleinkinderen 

met een 3 weken jonge baby. Even alle leeftijden bij elkaar onder één dak. Menigeen 

genoot hiervan.  

Gesprekken met de eerste contactpersonen van bewoners proberen we op 

verschillende manieren aandacht te geven. Individueel gebeurt dat in samenspraak 

met u en de Eerst Verantwoordelijk Verzorgende over de zorg rondom de bewoners. 

Daarbij is er - twee keer per jaar - een multidisciplinair overleg. Hierbij zijn de 

Verpleeghuisarts en de Eerst Verantwoordelijk Verzorgende aanwezig en het liefst in 

samenspraak met de eerste contactpersoon. We willen graag dat hier goed gebruik 

van wordt gemaakt. Dit kan ook via beeldbellen in overleg met de EVV-er.  

Verder gaan we weer familieavonden houden met een thema, waarover we graag 

met u van gedachte wisselen. Voor Ster is dit op 19 mei. De uitnodiging voor de 

eerste contactpersonen volgt. Voor Maan, Zon en Kapellengaarden zijn nog geen 

data gepland. Heeft u een suggestie voor een onderwerp dat voor bewoners en 

familie interessant is, dan mag u dat mailen naar:  s.broeks@dewarmehuizen.nl                                                                                                                           

        Familie avonden in kleine groepen 

        Feest en film in Herfstzon 
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