
 

 

Vanuit de bewonersraad 
 
In december vergaderde de bewonersraad niet. Toch is er wel nieuws te melden.  
 
Bedankt Bram de Ronde 
Ruim een jaar heeft Bram de Ronde de raad versterkt. Vanaf het begin was duidelijk 
dat zijn steun tijdelijk zou zijn. Eind 2021 ‘zwaait’ Bram af. Zijn kennis van en ervaring 
met medezeggenschap van cliënten waren erg belangrijk voor de raad. Wij danken 
Bram dan ook van harte voor zijn steun.  
Daarnaast was Bram in het verleden ook als locatiemanager bij Spathodea 
betrokken. Vanuit die geschiedenis weet hij ‘van de hoed en de rand’ en zorgde hij 
persoonlijk voor de terugkeer van twee kunstwerken die oorspronkelijk van 
Spathodea waren, maar ooit in de Mirtehof terecht kwamen. Eén daarvan hangt nu 
in de gang tegenover de Tamarinde. Een kunstwerk van glas-in-lood zal nog worden 
geplaatst.  
Een gezellig afscheid kon door Corona jammer genoeg niet doorgaan: daar moeten 
we nog wat op verzinnen. 
 
Balkons 
Inmiddels is duidelijk dat alle balkons worden aangepast, zodat u komend jaar op uw 
eigen balkon van het mooie weer kunt genieten. In december ontvingen bewoners 
een brief over het inmeten van de balkons. Sommige bewoners bleken het wat 
vreemd of ongemakkelijk te vinden dat het inmeten van de balkons in deze drukke 
decembermaand zou gebeuren. De afmetingen van de balkons kunnen echter van 
elkaar verschillen. Daarom moet elk balkon ingemeten worden. Vervolgens moeten 
de materialen besteld en geleverd worden om tot slot in het voorjaar de balkons te 
kunnen aanpassen. Wij zijn heel blij dat het nu eindelijk gaat lukken en danken en 
complimenteren onze locatiemanager Marlies voor haar rol hierin. 
 

Een nieuwe teamleider 
Nog net voor de Kerst hadden twee leden van de bewonersraad een boeiend 
gesprek met Esther Hek in verband met haar sollicitatie naar de functie van 
teamleider. De hoge verwachtingen op basis van haar brief en CV werden tijdens het 
leuke gesprek bevestigd. Wij denken dat Esther de teamleider is die Spathodea nodig 
heeft: zij is betrokken, geïnteresseerd naar bewoners en heeft ervaring als 
teamcoach. We hebben dan ook van harte een positief advies gegeven.  
 
Kent u iemand die de bewonersraad uit de brand kan helpen?  
We missen al lange tijd een secretaris. Bovendien is de maximale termijn van onze 
voorzitter in de eerste helft van 2022 bereikt en zal zij haar functie neerleggen.  
Zorg, wonen en welzijn afstemmen op de wensen en behoeften van bewoners. Dat is 
waar we voor staan als bewonersraad. Bewoners kunnen dan ook met al hun vragen 
en opmerkingen bij ons terecht. We zoeken iemand die betrokken is met de 
bewoners van Spathodea en op zoek is naar een waardevolle uitdaging. Bent of kent 



 

 

u iemand die hieraan kan bijdragen en het verschil kan maken voor onze bewoners? 
Aarzel dan niet langer en help de bewonersraad uit de brand! 
 
Voor meer informatie en aanmelden kunt u contact opnemen met  

• Mw. Lidy Ruyssenaars, tel.: 06-27081966, e-mail: l.ruyssenaars@hotmail.nl; 

• Mw. Bineke Glas (ondersteuner van de bewonersraad), tel.: 06-83066318, e-mail: 
clientenraad-Spathodea@zorggroepcharim.nl. 

 
Heeft u een tip of idee? 
Graag horen wij wat er leeft onder de bewoners. Soms zijn het juist de kleine dingen 
die het leven wat gemakkelijker en aangenamer maken. Heeft u een tip of een idee? 
Is er iets waarvoor u aandacht wilt vragen? Laat ons dat vooral weten! In januari 
houdt de bewonersraad geen spreekuur. Wel kunt u elk van ons dagelijks 
rechtstreeks benaderen met uw vragen, tips en signalen.  

• Dhr. Theo Speulman, app. 10; 

• Mw. Scarlett Houtman, app. 32, tel.: 030-6952495; 

• Mw. Hannie Habermehl-Zandvliet, tel.: 0343-518551, e-mail: 
hanniezandvliet@live.nl; 

• Mw. Karien de Haas, tel. 06-55562933, e-mail: mguldemond@ziggo.nl 

• Mw. Lidy Ruyssenaars, tel.: 06-27081966, e-mail: l.ruyssenaars@hotmail.nl; 

• Mw. Bineke Glas is de ondersteuner van de bewonersraad, tel.: 06-83066318, e-mail: 
clientenraad-Spathodea@zorggroepcharim.nl. 

 
Terugblik 
In het afgelopen jaar zijn er stappen gezet om de zorg en het welzijn van u allen te 
verbeteren. We zijn er nog niet, maar we zijn zeker op de goede weg! En dat 
ondanks die vervelende Corona die het u als bewoner, maar ook de medewerkers 
erg moeilijk blijft maken. Het is mooi dat de bewonersraad kansen kreeg en benutte 
om een steentje bij te dragen. 
 
Nieuwjaarswens 
De bewonersraad wenst u, uw dierbaren, medewerkers en vrijwilligers een gezond 
en mooi nieuw jaar met boeiende gesprekken, onverwachte ontmoetingen met 
oude bekenden, optimisme, wensen die vervuld worden, gezellige verjaardagen, 
onbedwingbare binnenpretjes, wolken met een zilveren randje, prettige 
verrassingen, dagelijks een warm welkom, tevredenheid, lekker eten, onverwachte 
uitjes, complimentjes, begrip, veel zonnige dagen met een prettige temperatuur, 
mooie herinneringen, verwennerijtjes, gezellige activiteiten, maar bovenal dat 
Corona niet langer het leven beheerst.  
 
Lidy Ruyssenaars 
(voorzitter bewonersraad) 
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