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 De Cliëntenraad Rhijndael komt ongeveer eenmaal per 8 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   

 Vertrouwenspersoon Rhijndael 

Mevrouw Anneke Beuker-Tilstra is kort geleden 

aangesteld als vertrouwenspersoon voor cliënten 

van Rhijndael. Anneke woont al 26 jaar in 

Koudekerk en is iemand met veel ervaring. U kunt 

bij de vertrouwenspersoon terecht voor een 

vertrouwelijk gesprek over b.v. problemen en 

klachten in verband met geboden zorg- of 

hulpverlening. De vertrouwenspersoon is  

onafhankelijk en komt op voor de belangen van de 

cliënt. Contactgegevens Anneke Beuker -Tilstra: 

a.beukertilstra@ziggo.nl  071-341 6225 

Tot zo ver de 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 is meer 

informatie te vinden over Rhijndael en de Cliëntenraad Rhijndael. 

 

 

 

De BeleefTV 

Binnenkort is er voor de bewoners van 

Rhijndael een zgn. BeleefTV beschikbaar.  

Dit is een interactief en veelzijdig apparaat dat 

is ontwikkeld ter activatie en stimulatie 

van senioren met dementie. In de basis is het 

een prikkelende, interactieve en verbindende 

speeltafel. Met minimale begeleiding kunnen 

de bewoners inter-actieve spellen spelen, 

muziek luisteren en foto’s bekijken, die het 

verleden doen herleven. De BeleefTV prikkelt 

en brengt hen weer in contact met verzor- 

gers, medebewoners en de familie! Kortom een 

mooi product dat mensen weer verbindt met 

hun omgeving. De BeleefTV kan daarnaast 

worden gebruikt als televisie, is verrijdbaar en 

kan zo naar alle afdelingen worden gereden.  

 

De BeleefTV voor Rhijndael wordt aangeschaft 

met middelen van project “Waardigheid en 

Trots”. Er zijn voor alle verzorgingshuizen 

vanaf 2016 en ook de komende jaren vanuit dit 

project middelen beschikbaar gesteld door het 

ministerie. De middelen worden o.a. besteedt 

aan extra scholing medewerkers en zaken die 

vooral van belang zijn als dagbesteding van 

bewoners. 
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Nieuw management Rhijndael 

Locatiemanager Ron Orta en manager zorg Lia 

Paling zijn met pensioen. Inmiddels hebben we 

als cliëntenraad kennis gemaakt met de 

nieuwe locatiemanager José  van Heijningen 

en manager zorg Erna Mantel. De gesprekken 

waren heel positief en als cliëntenraad hopen 

we op een goede samenwerking met het 

management van Rhijndael de komende jaren.     

 

 

 

Informatie en contact 

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 die 

graag! U kunt altijd met ons in contact komen door 

een mail te sturen naar Bart de Roo, bereikbaar per        

e-mail:bartenrietderoo@gmail.com  

of tel. nummer.06-418 46 842                                  

 

Nieuwe Leden Cliëntenraad gezocht  

Jaarlijks in oktober treden er enkele leden van de 

cliëntenraad af. De zittingsduur van leden 

cliëntenraad is 3 jaar. Ook dit jaar zijn er weer leden 

aftredend. Heeft u interesse om lid te worden, woon 

gerust vrijblijvend een vergadering bij. In dit geval 

neem contact op met Bart de Roo (voorzitter), tel. 

06-418 46 842  
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