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1e kwartaal 2017

Nieuwjaarsgedicht

Frequentie Nieuwsbrief

We beginnen met een
nieuwjaarsboodschap van onze voorzitter
van de Raad van Commissarissen, Jannie
Hofman:

Vanaf oktober 2015 komt de Nieuwsbrief
maandelijks uit. We krijgen positieve
reacties van de lezers en daar zijn we blij
mee. We willen jullie graag op de hoogte
houden van het reilen en zeilen van onze
organisatie. Om niet teveel in gebabbel te
vervallen, komt de Nieuwsbrief voortaan
4 x per jaar uit. Zo blijven jullie toch op de
hoogte van de ontwikkelingen!

Nieuwjaar
Een nieuw maand en een nieuw jaar
En de beste wensen geven wij elkaar
Spreken we uit dat we er voor elkaar zijn
In vrolijke tijden maar ook met verdriet en
pijn
Dat wij elkaar zullen steunen
Dat iemand op je kan leunen
Zodat die echt het licht weer ziet
In en na tijden van verdriet
Maar wat het oude jaar ons ook heeft
gebracht
Geeft het ons in het nieuwe jaar veel
kracht
Daarom lieve mensen
wil ik jullie veel gezondheid, geluk en liefde
wensen
Zorg goed voor jezelf en elkaar
Ook in dit nieuwe jaar

Kersttombola
Op zaterdag 17 december hadden wij voor
alle bezoekers, cliënten, mantelzorgers,
medewerkers, familie en vrienden een
kerstviering met tombola. Het was een
gezellige middag, waarbij alle gasten zich
de soep met broodje hotdog/kroket goed
lieten smaken. Ook was er weer een
tombola en ging iedereen met leuke
prijzen naar huis.

Jannie
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HKZ-certificaat

Uit de werkplaats

Op woensdag 15 februari zal de toetsing
plaatsvinden voor het HKZ-certificaat voor
onze organisatie. Dit betekent dat een
onafhankelijke organisatie komt
onderzoeken of wij voldoen aan de
kwaliteitsnormen die zijn vastgesteld voor
de zorgsector.
Toekenning van het certificaat betekent
dat onze instelling:
- goed georganiseerd is
- cliënten centraal stelt
- continu werkt aan optimalisering van het
aanbod
- betrouwbare resultaten presenteert
- voldoet aan de eisen die vanuit de sector
zelf, door financiers, cliënten en de
overheid worden gesteld

Helemaal in en leuk zijn onze
opbergdoosjes. Voor sieraden, make-up,
pillen en wat er verder nog rondslingert in
huis. We verklappen niet alles van de
techniek waarmee we dit maken maar er
komen servetten aan te pas.
Mocht je nog mooie servetten hebben
liggen, dan zijn die van harte welkom bij
ons!

Wij zijn hard bezig geweest met de
voorbereidingen, o.a. in een
beleidsmiddag met het gehele team.
We zijn er klaar voor!
Zwemmen!
We maken ze ook in opdracht, met het
dessin dat jij graag wilt en eventueel met
een tekst. Voor €10,00 heb je al zo’n leuk
kistje!
Kopij Nieuwsbrief

En dit is ons zwemclubje! Vanaf 7 januari
gaan we iedere zaterdag zwemmen in
Zaangolf in het therapeutisch bad. Drijven,
dobberen en aqua-gymen onder de
bezielende begeleiding van Mariska. Het is
enorm genieten, totale ontspanning en
gezellig natuurlijk.

Kopij voor de Nieuwsbrieven kun je
afgeven bij ons of mailen naar:
madelon@thuismetzorg.nl.
Blijf actief!
Madelon
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