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Inmiddels is het al meer 16 maanden dat we nu 

te maken hebben met het corona virus. De strijd 

tegen het coronavirus heeft veel invloed op het 

leven en werken in verzorgingshuizen, dus ook 

in Rhijndael. Positief is dat er al weer heel veel 

versoepeld is en er weer veel meer mogelijk is. 

De bewoners en medewerkers, het merendeel 

is 2x gevaccineerd. Wel blijft de 1.5 meter 

afstand regel voorlopig van kracht. Mondkapjes 

zijn niet meer verplicht echter wel als 1.5 meter 

afstand niet mogelijk is. Het restaurant is weer 

toegankelijk voor bewoners en bezoekers. De 

huiskamers van de woongroepen zijn nog niet 

open voor bezoekers van bewoners. Als 

cliëntenraad namens cliënten veel waardering 

voor de medewerkers van Rhijndael die 

afgelopen jaar een enorme prestatie hebben 

geleverd. Zo veel als mogelijk is goede zorg 

geleverd voor bewoners Rhijndael en de  

mensen die thuiszorg ontvangen! Als 

cliëntenraad hebben we alles zo goed mogelijk 

gevolgd en ook uw wensen, opmerkingen en 

suggesties onder de aandacht van de leiding 

van Rhijndael gebracht. Zijn er vragen, 

opmerkingen, suggesties we horen ze graag!     

 

 

De Cliëntenraad Rhijndael komt ongeveer éénmaal per 4 tot 6 weken bijeen. Tijdens deze 

bijeenkomsten worden verschillende onderwerpen besproken die betrekking hebben op de 

zorg die wordt geleverd aan cliënten in Rhijndael en de cliënten die thuiszorg ontvangen   

Rhijndael en corona  

Tot zover deze nieuwsbrief. Zodra er weer nieuws te melden valt hoort u van ons. Op de 

website en op de webpagina’s van de WIJdezorg locaties: www.wijdezorg.com vindt u meer 

informatie over Rhijndael en de Cliëntenraad Rhijndael. 
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Onlangs hebben Jan Roosenbrand als lid en 

Piet Smit als voorzitter afscheid genomen. 

Helaas voor hen nog geen nieuwe leden 

kunnen verwelkomen. We zijn verheugd te 

kunnen melden dat Jos Goossens het 

voorzitterschap op zich wil nemen voor 1 jaar. 

Heeft u affiniteit met de zorg, beschikt u over 

communicatieve vaardigheden en interesse om 

lid of voorzitter te worden, neem gerust contact 

op met Jos Goossens tel. 071-341 5944 

crrhijndael@gmail.com 

 

Cliëntenraad Rhijndael en  
nieuwe voorzitter ad interim 

 

De Cliëntenraad behartigt de belangen van 

cliënten van  Rhijndael  en  heeft belangstelling 

voor uw (positieve of negatieve) ervaringen van 

uw verblijf of dat van uw familielid. De 

Cliëntenraad is er voor iedereen die zorg 

ontvangt zowel in als vanuit Rhijndael. Dit 

betekent dat ook de mensen die thuis zorg 

ontvangen niet uit het oog mogen worden 

verloren. Mocht u als cliënt of familie/ 

mantelzorger, vragen of opmerkingen hebben 

dan horen wij dit graag! U kunt altijd met ons in 

contact komen door een mailbericht naar 

marianenjos2396@gmail.com of tel. 071-3415944 

66 456 

 
Informatie en contact 

e naar de boerderij Lagewaard.  
D  

Enkele maanden geleden kwamen we als 

cliëntenraad in contact met Famileo. Dit is een 

eenvoudige online mogelijkheid voor families 

om foto’s en tekstjes naar iemand in een 

verzorgingshuis te sturen. Maandelijks wordt 

van de online geplaatste foto’s en tekstjes een 

krantje gemaakt en per post toegestuurd aan de 

bewoner van het verzorgingshuis of iemand 

thuis. De kosten zijn per krantje incl. verzenden 

€ 5.90 per maand. Leden van de cliëntenraad 

hebben al een aantal proef krantjes gemaakt 

voor hun familielid in Rhijndael en zijn heel 

enthousiast. Ons is toegezegd dat er binnenkort 

meer informatie en foldermateriaal over 

famileo beschikbaar is in Rhijndael. Bent u 

nieuwsgierig, hier vind u alle informatie:    

https://www.famileo.com/famileo/nl 

we er trots op dat de welzijnscoaches en 

medewerkers deze activiteit hebben geregeld en 

dit voor alle bewoners Rhijndael! 

foto’s familie in een krantje 
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