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NIEUWSBRIEF # 3   3e kwartaal 2017 

“Juli” – Jannie Hofman 

Drie maanden zijn weer voorbij 

en hier is weer een rijm van mij 

De zomer is weer in volle gang 

Vakantie duurt 6 weken lang 

Thuis blijven sommige mensen 

Hebben ook weinig te wensen 

Een dagje naar het strand 

Terug met een heleboel zand 

Maar sommige vliegen uit 

Zitten voor een vliegtuigruit 

Op weg naar verre oorden 

Waar ze veel over hoorden 

Ook bij Thuis met zorg is het zover 

Zij vertrekken ook van hot naar her 

Komt de een terug 

Vertrekt de ander vliegensvlug 

Maar ik hoop dat de zon veel zal schijnen 

En de regen en wolken verdwijnen 

Dus ben je weg of blijf je hier 

Ik wens iedereen veel vakantieplezier! 

Wlz-contract 

In the pocket: contract met het Zorg- 

kantoor voor Wlz-zorg per 1 juni 2017! 

Openingsfeestje 

Op maandag 1 mei was de officiële 

opening van ons uitgebreide pand. Er was 

veel belangstelling en het was een 

gezellige middag.  

 
Opening Zuiddijk 91 

 

Expositieruimte 

Tijdens de opening hebben wij een 

expositie gemaakt van schilderijen van een 

oud-cliënte, Ria Frederiks, en beelden van 

onze huidige bezoeker en lid van de 

cliëntenraad Sonja Klopper. De ruimte 

leent zich hier uitstekend voor en er 

waren veel lovende reacties. In de 

toekomst willen wij vaker exposities 

organiseren van cliënten en 

buurtbewoners. 

 
Expositie 
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Uitjes 

Ook dit jaar zijn we weer met de hele club 

naar Artis geweest en, dankzij alle 

meespaarders, ook dit jaar weer voor 

iedereen gratis entree! Verder zijn we 

naar de Zaanse Schans geweest en zitten 

we regelmatig op het terras van Cafe De 

Schot! In de planning staan nog: varen op 

het Zwet en barbecue op de camping. 

Uit dienst 

Per 1 juli is Monique de Jong uit dienst. 

Zij was al langere tijd afwezig door ziekte. 

We wensen haar het allerbeste verder! 

In dienst 

Zoals al gemeld in onze vorige nieuwsbrief 

is per 1 april is Sylvia Frens begonnen voor 

12 uur per week als kwaliteitsmedewerker 

en leerlingenbegeleider.  

 

Per 1 mei is Astrid Swart begonnen als 

verzorgende voor 25 uur per week. 

 
Astrid Swart 

Op 13 juni is Kelly Schmitz bij ons gestart 

als huishoudelijk medewerkster. Kelly gaat 

op 1 januari 2018 beginnen met de 

opleiding helpende en zal haar stage bij 

ons lopen. 

Op 19 juni is Hillegonda Klous gestart als 

invalkracht. Hillegonda is verzorgende en 

blijft tot oktober bij ons werken. 

Tot slot zal per 1 september bij ons gaan  

beginnen Mieke Cosemans op 2 dagen in 

de week in het participatiecentrum. Mieke 

heeft de opleidingen Beeldende Kunst en 

Creatieve Therapie gedaan en zal ons 

team Dagbesteding komen versterken op 

het creatieve vlak. 

Vakantieperiode 

In de maanden juli, augustus en 

september gaan onze medewerkers 1 voor 

1 op een welverdiende vakantie. Hier en 

daar zullen de rooster voor de thuiszorg 

wat worden aangepast, maar de zorg gaat 

natuurlijk gewoon door. Mede door het 

inzetten van invalkrachten. En ook door 

het effectief inzetten van alle 

medewerkers op verschillende plekken.  

The Gym 

De nieuwe gymzaal “boven” wordt 

enthousiast gebruikt! 

 
Trainen in the Gym 

 

Kopij Nieuwsbrief 

Kopij voor de Nieuwsbrieven kun je 

afgeven bij ons of mailen naar: 

madelon@thuismetzorg.nl. 

 

Blijf actief! 

Madelon 

THUIS met zorg Zaanstreek 


