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Er zijn weer nieuwe berichten te melden, zoals een nieuwe bestuurder bij WIJdezorg, haar 
naam is Marian van Roosmalen en wij wensen haar heel veel succes en hopen op een goede 
samenwerking met Cliëntenraad. 

 

Ook in uw eigen Cliëntenraad heeft er een wisseling plaats gevonden. Jos Goossens heeft het 
voorzitterschap overgedragen aan Arina Kuijpers, Jos Goossens blijft wel lid van de 
Cliëntenraad dus voor beiden weer een nieuwe uitdaging die ze zeker zo bekwaam mogelijk 
zullen blijven invullen. En nog een nieuwe medewerker in Rhijndael haar naam is Suze van 
Buuren, manager zorg, ook wenst de Cliëntenraad haar van harte welkom en veel succes, de 
Cliëntenraad hoopt op een goede samenwerking met haar.  

 

Oh wat een fantastische zomer hebben we met elkaar gehad, fijn voor de bewoners en een 
enorme dank aan verpleging en ook onze BO (Begeleider Ondersteuner) die er toch ondanks 
weinig bezetting en natuurlijk ook de extreme warmte er alles aan hebben gedaan om het 
de bewoners naar de zin te maken, zoals zorgen dat alle zonwering en gordijnen dicht te 
doen om maar zoveel mogelijk de warmte buiten te houden, het geven van de vele ijsjes 
waar de bewoners van genoten, zelfs  ‘s morgens en ‘s avonds een kop koffie buiten op het 
terras of achtertuin drinken in plaats van in de woonkamer. De geschonken Thera trainer en 
duofiets in het voorjaar 2022, daar zijn de bewoners superblij mee en er wordt veel gebruik 
van gemaakt door de bewoners. Misschien heeft u het al gemerkt maar er is begonnen met 
de vernieuwing van de achtertuin. Samen met de bewoners is er besproken hoe deze 
opnieuw in te richten. Het wordt vast heel mooi en bewoners kunnen in 2023 weer genieten 
van de opgeknapte tuin. Ook nog een vermelding waard op de derde etage zal er een 
overkapping en zonwering worden geplaatst op het balkon zodat bewoners van deze etage 
fijn op het balkon in de schaduw kunnen zitten. 



 

Fijn om te melden is ook dat de weeksluiting van de kerk(en) weer is opgepakt. De 
inhoudelijke vorm is gebleven maar de frequentie is nu maar een keer per maand. Hopelijk 
dat deze bijeenkomst in de (nabije) toekomst naar twee keer per maand kan worden 
uitgebreid. U wordt op de hoogte gehouden.

 

Wat fijn om weer een informatieavond over dementie voor familie en mantelzorgers te 
hebben gehad in september en oktober. Charlotte neemt ons mee in de wereld van 
dementie. Het was een interactief gebeuren voor de aanwezigen, met elkaar werd er een 
stelling besproken ben je het hiermee eens of oneens en hoe zou je het anders kunnen 
doen. Charlotte gaf daarin veel bijzondere tips aangereikt. Jammer dat de tweede avond in 
oktober maar een hele kleine opkomst was, met een andere invulling van de avond was het 
toch heel leerzaam voor de aanwezigen. Het waren twee fantastische avonden, met dank 
aan Charlotte. De Cliëntenraad was ook aanwezig bij deze avonden en hebben het als zeer 
prettig en nuttig ervaren. De voorzitter van de Cliëntenraad heeft na afloop even de tijd 
gekregen om te kunnen vertellen hoe belangrijk de Cliëntenraad is, wat doet Cliëntenraad, 
we zijn zeer laagdrempelig te benaderen, wij zullen u blijven informeren. 

Tot slot valt er nog te melden dat een van onze bewoners 106 jaar is geworden, uiteraard 
met een bezoek van de burgemeester. Namens de Cliëntenraad nog van harte gefeliciteerd. 

Namens de Cliëntenraad, Arina Kuijpers, voorzitter. 

 

Tot zover deze nieuwsbrief. Zodra er weer nieuws te melden valt hoort u van ons. 
Op de website en op de webpagina’s van WIJdezorg locaties: www.wijdezorg.com vindt u 
meer informatie over Rhijndael en de Cliëntenraad Rhijndael. 
 

http://www.wijdezorg.com/

