NIEUWSBRIEF # 2

2e kwartaal 2017

Voorjaarsgedicht

Met het certificaat tonen wij aan dat wij
voldoen aan de landelijk gestelde
kwaliteitsnormen.

Traditioneel beginnen we weer met een
gedicht van onze voorzitter van de Raad
van Commissarissen, Jannie Hofman:
April
De maand april doet wat hij wil
Het is warm of het is kil
Zonneschijn of regen
Wij kunnen er wel tegen
De winter eindelijk voorbij
Het was regen, storm, sneeuw op rij
Maar nu komt de zomer eraan
Winterjassen uit, het is gedaan
We leven weer meer buiten
Want de zon schijnt door de ruiten
Bomen worden weer groen
Daar hoeven we niets voor te doen
We krijgen lammetjes in de wei
En moeder eend met pulletjes op een rij
Krijgen zin om te tuinieren
Krijgen last van vervelende mieren
Maar het is de mooiste tijd
Zomertijd
Jannie
HKZ-certificaat
Met vlag en wimpel hebben wij het
kwaliteitskeurmerk HKZ gehaald! Dit is een
landelijk keurmerk voor kwaliteit van zorg.

Uitbreiding
Per 1 april hebben wij ook de begane
grond van Zuiddijk 91 betrokken. Hierdoor
kunnen we kantoor-werkruimte voor
medewerkers uit het souterrain hier naar
toe halen. En uitbreiden met
dagbestedingsruimte: we maken een
mooie gymzaal met de nodige toestellen
en sportmaterialen.
Benieuwd? Op maandag 1 mei is de
officiële opening tussen 14 – 17 uur. Dus
kom gerust kijken!

Zuiddijk 91

Raad van commissarissen
Er heeft een wisseling in onze raad van
commissarissen plaatsgevonden. Maloush
Köhler en Gaby Breuer hebben zich
teruggetrokken vanwege te drukke
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werkzaamheden. Op 8 maart hebben we
een nieuwe Raad geïnstalleerd.
Toegetreden zijn:
- Stella Wielaart, docent en teamleider
HBO-Sociaal Pedagogische Hulpverlening
aan de Hogeschool Inholland in Alkmaar
- Connie Oord, kok en voormalig hoofd
facilitaire dienst bij Het Pennemes

voor wijkverpleging en wlz bij
zorgverzekeraars en Zorgkantoor.

In mei zal de Raad van Toezicht komen
kennismaken met cliënten, Cliëntenraad
en medewerkers.

Per 1 mei zal Astrid Swart bij ons beginnen
als verzorgende voor 25 uur per week.

Sylvia Frens

Uitnodiging
Opening van ons (uitgebreide) pand op
Zuiddijk 91!! Maandag 1 mei 14 – 17 uur!!

Stella Wielaart

Connie Oord

Jannie Hofman

Cliëntenraad
Ook de clientenraad heeft een wijziging
ondergaan. Na het overlijden van
voorzitster Corrie Labree in oktober vorig
jaar is het even stil geweest. Begin dit jaar
hebben we de draad weer opgepakt en
bestaat de Clientenraad inmiddels uit:
Dick Freriks, voorzitter
Sonja Klopper-van Elk
Willem Swart
Rob Schoten

Sluitingsdata
THUIS in de Wijk is gesloten op:
- maandag 17 april – Pasen
- donderdag 27 april – Koningsdag
- donderdag 25 mei – Hemelvaartsdag
- maandag 5 juni - Pinksteren
Kopij Nieuwsbrief

Medewerkers
En dan zijn er weer nieuwe medewerkers
aangenomen. Op 1 april is Sylvia Frens
begonnen voor 12 uur per week.
Sylvia gaat bij ons leerlingen
verpleging/verzorging en persoonlijk
begeleider begeleiden in de praktijk.
Daarnaast zal zij zich bezighouden met het
kwaliteitsbeleid en de aanbestedingen

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