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Wensen – Jannie Hofman
Ik zou voor jullie van alles wensen
Gezondheid, liefde en geluk
Geen zorgen dat maakt veel stuk
En ook het verdriet
Dat niet iedereen ziet
Soms zit dat zo diep van binnen
Valt er niets mee te winnen
Maar als ik het zou kunnen
Zou ik het jullie zo graag gunnen
Een leven zonder zorgen
Als je opstaat elke morgen
Maar is er een groot gemis
Dit versje helpt gewis
Steek een kaarsje aan
Laat je gedachten gaan
Dan is hij of zij
Altijd dichtbij
Fijn 2018!

enorme klus geklaard en zijn we per 1
februari verhuisd naar onze nieuwe stek.
En het voelt geweldig! Wat een ruimte,
wat een licht, mooie verschillende
ruimtes, waaronder een grote keuken, alle
ruimte voor de sport, een fraai atelier en
een prachtige algemene ruimte.

Jannie is goed hersteld van haar
schouderoperatie en is gelukkig weer aan
de slag!

Hoofdingang AG Verbeekstraat 1B

Nieuw pand
Dat was me wel even een goede start van
het nieuwe jaar! Vlak bij ons stond het te
huur: de ideale locatie voor ons om ons
toch wat uit zijn jasje gegroeide
organisatie voor lange tijd in te
huisvesten! Met enthousiasme van alle
betrokkenen hebben we in no time een

Wat zijn we hier blij mee! Dit willen we
vieren met een officiële opening op:

Vrijdag 6 april van 14 – 16 uur

Nieuwe medewerkers
Op 1 maart komt Heleen Smit bij ons in
dienst. Zij is al op vrijwillige basis gestart
dus bij velen al bekend. Heleen gaat 4
dagen per week als begeleider werken in
ons centrum: zij is een veelzijdig type met
ervaring met koken, creatief, sport en
spel. Welkom bij de club, Heleen!
Stagiaires
- Rita en Riem Qasha (derde-jaars
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studenten HBO-Verpleegkunde) blijven
nog tot de zomer bij ons stage lopen.
- Conchita Dam volgt de opleiding
Vezrorgende IG en loopt stage van
november 2017 tot en met juni.
- In februari is Weilin Gu gestart; zij is 3dejaars verzorgende IG en blijft ook tot de
zomer bij ons.
IJsboer
En… in ons oude pand aan de Zuiddijk
komt een ijssalon! Lekker!
Zorgkaart Nederland
Wij staan op Zorgkaart Nederland, de
website van Patientenfederatie Nederland.
Hier kan iedereen die zorg nodig heeft
zorgaanbieders in zijn regio zoeken. Ook kan
je hier de zorgaanbieders waarderen op
verschillende punten, zoals deskundigheid,
omgang van de medewerkers, nakomen
afspraken, e.d.
Ga naar Zorgkaartnederland.nl, typ onze
naam ”Thuis met zorg Zaanstreek” in, klik op
zoeken. Klik op onze organisatie en
vervolgens op ‘Waarderen”!
U kunt dan een korte vragenlijst invullen
waaruit een cijfer voor onze organisatie rolt.
Alvast bedankt!

Vakantiewerkers gezocht!
We krijgen er weer zin in: zomervakantie!
En daarom zoeken wij
V A K A N T I E W E R K E R S 12-24 u p/wk
We zoeken:
- verzorgenden IG
- verpleegkundigen niveau 4
- leerlingverpleegkundigen derdejaars
niveau 4 en 5
Eigen vervoer noodzakelijk (fiets,
brommer, auto)
Voor info: 06 11756052 of
info@thuismetzorg.nl
Sluitingsdagen
Onze club voor dagbesteding is gesloten
op:
- maandag 2 april Tweede Paasdag
- vrijdag 27 april Koningsdag
- donderdag 10 mei Hemelvaartsdag
- maandag 21 mei Tweede Pinksterdag
Facebook
Like onze pagina op Facebook en blijf
dagelijks op de hoogte van het reilen en
zeilen van onze club.
www.facebook.com/MariskaThuisMetZorg
Kopij Nieuwsbrief
Kopij voor de Nieuwsbrieven kun je
afgeven bij ons of mailen naar:
madelon@thuismetzorg.nl.

Directe link:
www.zorgkaartnederland.nl/zorginstelling
/thuiszorg-thuis-met-zorg-zaanstreekzaandam-10002061

Blijf actief!
Madelon
THUIS met zorg Zaanstreek
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