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Misschien heeft u het al gezien, het nieuwe 

interieur in de Rhijndaelzaal, o.a. nieuwe stoelen, 

tafels, gordijnen en verlichting. Op dit moment 

wordt er hard gewerkt aan een update van het 

verzorgingshuis. Beschadigingen worden 

gerepareerd, sommige wanden voorzien van 

nieuwe wandbekleding en zo zijn er heel wat 

plannen door het hele gebouw! Het gaat stap 

voor stap en het duurt nog wel even voordat het 

klaar is. De cliëntenraad juicht het initiatief toe!  

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   

 

 

Bewegen is voor jong tot oud goed en 

gezond, zelfs goed voor ons brein! Door meer 

te bewegen, voelen we ons beter en 

gelukkiger. Echter te veel ouderen in 

verzorgings- en verpleeghuizen bewegen te 

weinig. Driekwart van de bewoners in 

verzorgingshuizen is inactief. Hoe kunnen we 

dit veranderen? Dit was de vraag tijdens de 

algemene vergadering van de Cliëntenraad in 

oktober 2018. Er zijn toen al veel 

mogelijkheden de revue gepasseerd om de 

bewoners meer te laten bewegen. De leiding 

van Rhijndael heeft er zelfs een speerpunt 

van gemaakt voor 2019. te stimuleren. Als  

Cliëntenraad zijn we verheugd dat er 

binnenkort ook een fietslabyrint beschikbaar 

is. Hier kunnen mensen fietsen op een soort 

hometrainer evt. ook met rolstoel! Op een 

beeldscherm voor zich kan de fietser zien 

waar hij/zij fietst. Veel ouderen vinden het 

geweldig om regelmatig zo te fietsen en te 

kijken naar de prachtige omgevingsfilms.  
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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 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: crrhijndael@gmail.com  of 071-3414727 

 Informatie en contact 

 
 

Cliënten die tekortkomingen in de zorg 

ervaren of andere klachten hebben, kunnen 

contact opnemen met de 

cliëntvertrouwenspersoon van Rhijndael, 

mevr. Anneke Beuker-Tilstra: 071-341 62 25 

of mail  naar a.beukertilstra@ziggo.nl.  Zij 

begeleidt hen graag bij het vinden van een 

oplossing en kan hen ondersteunen bij het 

opkomen voor hun rechten. Ook 

thuiszorgcliënten kunnen hier indien gewenst 

een beroep op doen 

Nieuwe cliëntvertrouwenspersoon 

Jaarlijks in oktober treden er enkele leden van de 

cliëntenraad af. De zittingsduur van leden 

cliëntenraad is 3 jaar. Ook dit najaar zijn er weer 

leden aftredend. Bent u betrokken bij Rhijndael 

en heeft u interesse om lid te worden, woon 

gerust vrijblijvend een vergadering bij. In dit geval 

neem contact op met Piet Smit (voorzitter), tel. 

071-3414727  

 Nieuwe Leden Cliëntenraad gezocht  
Meer bewegen voor ouderen  

speerpunt 2019! 

Vernieuwing interieur Rhijndael 
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