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“Oktober” – Jannie Hofman
Vakanties zijn voorbij, we genoten erorm
Nu is de herfst begonnen met regen en
storm
Bij Thuis met Zorg ging ook alles goed
Dat geeft iedereen goede moed
Er zijn wel wat veranderingen gedaan
Fitness in De Schuur is voorgoed van de
baan
De directie kreeg een idee
De Schuur werd Thuis Atelier
Goed voor de creativiteit
Want keramieken wordt er geheid
En maken ze nu ook broches en hangers
van glas
Zo’n cadeautje komt altijd van pas
Schilderen, servetten plakken, alles komt
aan bod
De creativiteitsdoos gaat nooit op slot
Zo hoeft niemand zich te vervelen
En kun je ideeën met elkaar delen
Ook koffie drinken met zijn allen
Zal iedereen wel bevallen
Bij Thuis met Zorg ben je nooit alleen

begonnen in ons centrum: zij is een
creatieve duizendpoot met veel kennis van
keramiek, glas en schilderen.

Jannie is op 25 oktober geopereerd aan
haar schouder en is een tijdje “uit de
running”. Sterkte en beterschap, Jannie!
Nieuwe medewerkers
Op 1 oktober is Mieke Cosemans

Mieke Cosemans

Per 1 november komt Samantha Pul ons
team versterken als huishoudelijk
medewerker. En per 1 december komt
verzorgende Inessa Khipponen erbij.
Stagiaires
Na de zomer zijn wij gestart met een
aantal stagiaires:
- Rita Qasha is derde-jaars studente HBOVerpleegkunde
- Riem Qasha is haar (tweeling)zus en ook
derde-jaars studente HBO-Verpleegkunde
Zij lopen stage op maandag, dinsdag en
woensdag en blijven tot februari bij ons.
- Ina Groot volgt de opleiding voor
helpende Welzijn en blijft tot de zomer
2018 bij ons stage lopen op donderdag en
vrijdag.
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Riem en Rita

Ina

Thuis Atelier
Met de komst van Mieke is er in
sneltreinvaart een professioneel atelier
ingericht in De Schuur. Deze ruimte is
omgedoopt in Thuis Atelier.

o.a. de jaarrekening 2016 vastgesteld en is
het bestuursreglement ter kennisgeving
aangenomen. Verder is de zorgbrede
Governancecode 2017 besproken.
Dit is een document waarmee zorg
gedragen wordt voor een transparante,
zorgvuldige wijze van het besturen van
een organisatie. Dit met als doel goede
zorg voor cliënten te bieden. Zo is o.a.
medezeggenschap van cliënten en
medewerkers een belangrijk aspect. De
RVC heeft de code naast de werkwijze van
Thuis met Zorg gelegd en geconstateerd
dat de werkwijze overeenkomt met de
uitgangspunten van de code, zoals
opgesteld voor kleine organisaties.
Voor november staan de
functioneringsgesprekken gepland met
Mariska en Madelon. Ook wordt er een
dan een jaarlijkse verantwoording
geschreven. Dit nadat er een bijeenkomst
is geweest met de cliëntenraad.

Thuis Atelier

De Raad van Commissarissen
Kort bericht van de Raad: deze bestaat
sinds ruim een jaar uit Conny Oord, Jannie
Hofman en Stella Wielaart en heeft als
taak:
- toezicht te houden op het bestuur van de
organisatie. Ook kan zij gevraagd en
ongevraagd advies geven over de
algemene zaken. De taakverdeling van de
RvC is als volgt;
- Jannie Hofman; voorzitter
- Conny Oord; penningmeester
- Stella Wielaart; vice-voorzitter, notulist.
De RvC is dit jaar twee maal bij elkaar
geweest. Tijdens deze vergaderingen is

Voor nu willen we Jannie veel sterkte
wensen met het herstel van haar
armoperatie!
Sluitingsdagen
Thuis in de Wijk is gesloten op:
- 25 december Eerste kerstdag
- 26 december Tweede Kerstdag
- 1 januari 2018 Nieuwjaarsdag
Kopij Nieuwsbrief
Kopij voor de Nieuwsbrieven kun je
afgeven bij ons of mailen naar:
madelon@thuismetzorg.nl.
Blijf actief!
Madelon
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