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Voorjaar 2018 zijn na eerdere afspraken en 
aandringen Cliëntenraad de balkons op de 
eerste, tweede en derde etage van Rhijndael 
aangepast. Er zijn in de plaats van de 
balkonhekken hoge glaswanden geplaatst. Ook 
de balkonmeubels zijn aangepast en de balkons 
voorzien van decoratie en plantenbakken. Met de 
glaswanden zijn de balkons nu veilig en kunnen 
bewoners evt. samen met bezoekers heerlijk 
genieten van het buiten zijn. De aanpassing 
balkons is gedaan met middelen “Waardigheid 
en Trots”. Er zijn voor alle verzorgingshuizen 
vanuit dit project middelen beschikbaar gesteld 
door het ministerie. De middelen worden o.a. 
besteedt aan dagbesteding die erg belangrijk is 
voor bewoners. 

 

 Balkons Rhijndael aangepast  

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 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   

Zaterdag 5 mei 2018 is de nieuwe 

welzijnsruimte de Snibbe (vernoemd naar 

een oude Koudekerkse polder) officieel 

geopend. Een voormalige kantoorruimte is 

omgevormd tot een gezellige ruimte waar 

bewoners aan allerlei activiteiten kunnen 

deelnemen. Als Cliëntenraad zijn we erg blij 

met de realisering van deze gezellige nieuwe 

ruimte voor dagbesteding van bewoners 

Rhijndael  

Voorjaar 2018 is ook de nieuwe tuin voor 

bewoners gerealiseerd. Deze bevindt zich 

aan de achterzijde van Rhijndael. De tuin is 

bereikbaar via activiteitenruimte De Snibbe 

en is geheel afgesloten. Met de hulp van 

vrijwilligers is deze tuin gerealiseerd  en 

ingericht.  Er staat o.a. een hoge grondtafel 

waar prachtige bloemen bloeien en allerlei 

groenten en kruiden geplant staan. Aan 

verschillende zitjes en tafels kunnen 

bewoners heerlijk genieten van al het moois. 

Tijdens deze mooie zomer 2018 is het volop 

genieten voor bewoners Rhijndael in de 

nieuwe tuin.  

 

 

De Snibbe en nieuwe tuin  
Rhijndael geopend! 
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Begin dit jaar zijn Locatiemanager José van 

Heiningen en manager Zorg Erna Mantel 

verwelkomd in Rhijndael. Per 1 juli is er ook 

een nieuwe manager Wonen aangesteld. De 

heer Ronald Schouten gaat deze functie 

vervullen in Rhijndael en Driehof. Als 

cliëntenraad hopen we op een goede 

samenwerking met de heer Schouten.  

 Nieuwe manager Wonen 

 
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:   

bartenrietderoo@gmail.com  of tel. 06-418 46 842 

 Informatie en contact 

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  

 Nieuwe Leden Cliëntenraad gezocht  
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