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                 NIEUWSBRIEF 15 augustus 2022  

                                                   

                  
 

De zomer is in volle gang en dat merken we natuurlijk ook in Huize Herfstzon. Al is het nu 

soms te warm om naar buiten te gaan, we pakken de momenten waarop dat kan zeker beet. 

Binnen houden we de temperatuur stabiel op 24 graden (winter en zomer) omdat deze 

gelijkmatige temperatuur het best is voor de seniore bewoners. 

We hebben al vele dagen met mooi weer gehad en zijn ook nog eens flink in de bloemen 

gezet bij de entree en in de achtertuin. Zeer veel dank aan de gulle gever!                                       

Een dagelijks groepje bewoners met “groene vingers” zorgt nu dat de bloemen zo lang 

mogelijk mooi blijven. Kom kijken in de tuin om het te zien! 

Vanaf april dit jaar hebben we weer een maandelijkse feestavond- of middag. De eerste 

keren was dit alleen voor de eigen bewoners van Herfstzon. Vanaf nu zijn ook bezoekers van 

buiten welkom op de maandelijkse feestjes, bijvoorbeeld de mensen die ook komen eten in 

Herfstzon of buren. Wij vragen daarvoor wel een toegangsprijs van €7,50. 

Als u als familielid een keer wilt komen meedoen in de feestelijke sfeer, dan bent u ook 

zonder entreegeld van harte welkom.                                                                                                     

De eerstvolgende feestavond is donderdag 18 augustus in het Restaurant, vanaf 19.00 uur.                                                                

Dan is er – nieuw voor Herfstzon - een muzikaal optreden van “Voizus”.              

                                                                                                         

       Zomergevoel met bloemen in Huize Herfstzon 

      Feestavonden, middagen en uitstapjes zijn goed gestart 
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Het afgelopen jaar hebben veel medewerkers van Huize Herfstzon een nascholing gehad - 

met theorie en praktijk – over het brein en belevingsgerichte zorg. Wij zijn erg enthousiast 

over IMOZ, die ons in de scholing en coaching begeleidt. 
We gaan er een stap verder mee: er komen ook een paar voorlichtingsbijeenkomsten voor 
vrijwilligers en familie. En nieuw gestarte medewerkers krijgen een aparte scholingsdag. 
De voorlichtingsbijeenkomsten gaan over “Werking van het brein en omgaan met 
veranderingen” daarin.  Docente en Verpleegkundige Charlotte Moor zal er boeiend over 
vertellen, en er is ook gelegenheid voor vragen en gesprek. 

- Eerste contactpersonen krijgen allemaal een uitnodiging voor 10 oktober ’s avonds. U 
mag daarbij eventueel met nog een familielid erbij komen. 

- Vrijwilligers kunnen allemaal een uitnodiging verwachten voor een bijeenkomst op  
11 oktober in de ochtend.  

- En nieuw gestarte medewerkers sinds begin dit jaar krijgen een aparte scholingsdag 
in uitgebreidere vorm. 

Exacte plaats en tijd van de voorlichtingsbijeenkomst leest u later in de uitnodiging. Die 
uitnodiging wordt in september verstuurd. Maar noteer graag vast de datum! 

Alle eerste contactpersonen en een heel aantal bewoners krijgen in oktober een uitnodiging 
voor een interview over de (kwaliteit)ervaringen in en met Huize Herfstzon.  Dit wordt door 
een onafhankelijk bureau gedaan. Daarover wordt in oktober apart een brief verstuurd.  
Maar het is daarnaast ook mogelijk dat u een positieve review geeft over Huize Herfstzon op 
Zorgkaart Nederland. Dit heeft mede invloed op de inkomsten die Huize Herfstzon ontvangt 
vanuit de Wet Langdurige Zorg. 
Ook horen wij graag – in rechtsreeks contact -  uw vragen of opmerkingen over de zorg en 
verblijf in Herfstzon, uw tevredenheid of suggesties voor verbetering. Noem het naar een 
zorgmedewerker of iemand van de leiding; dan kunnen we er goede aandacht aan besteden. 

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?  

We horen het graag.                                                                                                                                              

De raad benadert zelf ook mensen om de vacature ingevuld te krijgen, maar we doen ook 

langs deze weg een oproep aan u.                                                                                                                                       

Neemt u bij belangstelling graag telefonisch contact op met de voorzitter, Jan Overbeek, via 

telefoonnummer: 06-10937511. 

      Meer weten over “Werking van het brein” ? 

       Cliëntervaringen en uw mening tellen! 

      Lid voor de cliëntenraad gezocht 
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De afgelopen jaren hebben we veel nieuwsbrieven verstuurd over Corona en het Covidbeleid 
in Huize Herfstzon. Corona of Covid hoort nu meer bij het dagelijks leven, in de maatschappij 
en zo ook in Huize Herfstzon. 
In het najaar en de winter is de verwachting dat dit weer zal toenemen. We blijven er alert 
op in Herfstzon, maar we schrijven er geen nieuwsbrieven meer over.                                                
We verwachten dit najaar ook weer een vaccinatieronde te doen in Herfstzon, zo gauw er 
een geschikt vaccin beschikbaar is tegen de nieuwe varianten. 
Het Covid beleid wordt steeds aangepast waar nodig en wordt bij verandering 
gecommuniceerd op de locatie: 

1. Bij de voordeur van Huize Herfstzon 
2. In het dossier van de individuele bewoners die het betreft 
3. Op de afdeling of individuele appartement van de bewoner 
4. Per mail of telefonisch naar de eerste contactpersonen 

 

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

Bericht dit graag aan de Regisseur: s.broeks@dewarmehuizen.nl 

 
Angelique Lamme, directeur-bestuurder 
Stella Broeks, regisseur 
Astrid Scholten, leidinggevende teams 
 

Vrijwilligers gezocht:    
• Gastvrouwen of Gastheren voor de Receptie op de begane grond: bijvoorbeeld op 

maandagmiddag, dinsdagmiddag of donderdagmiddag. 

• Fietsmaatje voor een of enkele bewoners, even samen naar buiten op de duofiets! 

• Wandelmaatje voor een (zomer)avondwandeling met een bewoner.  

• Iemand die de huidige vrijwilliger en activiteitenmedewerker ondersteunt bij de creagroep op 

maandagmiddag 

• Iemand die een schildergroepje voor bewoners wil starten en begeleiden 

• Gastvrouw of gastheer in het Restaurant om een stil avonduur gezellig te maken met een 

groepje bewoners. 

 

Meld u gerust aan met z’n tweeën, dat maakt het vaak nog gezelliger en gevarieerder in contact met 

elkaar. Denkt u “ik heb best nog een 2 uurtjes over in de week om de waardevolle dag te maken” ? Of 

kent u iemand die hiervoor heel geschikt is?  

 

Bel of mail graag om uw belangstelling aan te geven aan onze coördinator vrijwilligers, Gerdie Kip. 

 Aanmelding kan via e-mailadres:  g.kip@herfstzongoor.nl   of bel even op naar Herfstzon. 

 

 

     Geen corona nieuwsbrieven meer 

mailto:s.broeks@dewarmehuizen.nl
mailto:g.kip@herfstzongoor.nl

