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De Cliëntenraad Rhijndael komt ongeveer éénmaal 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   

 

 

De Cliëntenraad en bewoners zijn blij met de 

vele activiteiten die worden georganiseerd in 

Rhijndael! Zo werd het restaurant enkele 

keren omgetoverd tot Supportershome tijdens 

de laatste wedstrijden voor de Champions 

League! Driedaagse Rhijndael 2019 was 

weer een groot succes. Drie middagen werd 

er met bewoners en rolstoelen een mooie 

wandeling gemaakt met onderweg een 

verrassing of activiteit. Kort geleden kwam er 

zelfs een Mobiele Knuffelboerderij naar 

Rhijndael. Bewoners en personeel genoten 

van het knuffelen met de konijnen, cavia’s, 

poezen, kuikens en zelfs een varkentje! Er 

werd tegelijkertijd een leuke dierenquiz 

gespeeld. Naast de incidentiele activiteiten 

zijn er wekelijks veel vaste activiteiten voor 

bewoners. Heel populair is de spelletjes 

middag elke vrijdagmiddag  in het restaurant 

van Rhijndael. Complimenten en dank 

namens cliënten aan medewerkers en 

vrijwilligers die hier alle weken hun best voor 

doen!     
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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. 

 

 

 

Per 1 juni is er een nieuwe manager Zorg voor   

Rhijndael aangesteld. Mevrouw Marja van 

Schoneveld gaat deze functie vervullen in 

Rhijndael voor 4 dagen per week. Zij heeft veel 

ervaring in de Zorg, we wensen haar veel succes 

toe in haar nieuwe baan. Als cliëntenraad hopen 

we op een goede samenwerking met mevrouw 

van Schoneveld in de toekomst.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de heer Schouten. 

 
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 

Rhijndael bruist van activiteiten 
voor bewoners! 

 
 

 

Later dit jaar treden drie leden van de 

cliëntenraad af. Cliëntenraad is daarom dringend 

op zoek naar nieuwe leden. Bent u bewoner of 

betrokken bij Rhijndael als familie van bewoner 

of vrijwilliger 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 Ook cliënten 

thuiszorg of familie welkom bij de Cliëntenraad! 

De zittingsduur van leden cliëntenraad is 3 jaar.  

Heerlijk Fietsen in Rhijndael  
nu mogelijk 

Vacatures Cliëntenraad Rhijndael  

 

 

 
 

De Cliëntenraad is verheugd te kunnen 

melden dat het Fietslabyrint inmiddels is 

gearriveerd! Op de 2e etage kunnen 

bewoners fietsen op een soort hometrainer 

evt. ook zittend in een rolstoel. Tijdens het 

fietsen kan de fietser op een beeldscherm 

voor zich zien waar hij of zij fietst. De routes 

die virtueel gefietst kunnen worden zijn 

prachtig en ook in de directe omgeving!   

Nieuwe manager “Zorg”  Rhijndael 

Heerlijk fietsen in Rhijndael  
nu mogelijk! 
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