
Vanuit de bewonersraad 
 
Geslaagde middag 
Woensdagmiddag 23 juni stond in het teken van 
uw veiligheid en belemmeringen op de openbare 
weg richting het winkelcentrum en het Binnenbos. 
De bewonersraad zocht en vond de verbinding met 
de Wijkverenigingen en MeanderOmnium. De 
bewoners van Spathodea stonden in het 
middelpunt van de belangstelling en illustreerden 
het belang van veiligheid en mobiliteit voor alle 
senioren.  
De start in de Tamarinde was gezellig en bovenal 
informatief. Met een filmpje werd alvast een 
voorproefje gegeven van de belemmeringen die 
bewoners op hun weg tegenkomen. Vervolgens 
werden bewoners in een rolstoel door de 
wethouder, de beide ambtenaren en Marlies 
richting winkelcentrum geduwd. Ook onze 
filmsterren liepen mee met hun rollator. De 
praktijk van deze belevingswandeling maakte de 
belemmeringen goed duidelijk en voelbaar. Zo 
heeft men onder meer ervaren dat het zebrapad 
over de verkeersdrempel een flinke belemmering is 
bij het gebruik van een rolstoel of rollator. Terwijl 
deze constructie juist bedoeld was om de 
verkeersveiligheid te bevorderen. Ook Marlies had 
een Oeps-momentje toen zij met een rolstoel 
vastliep. 
In het Binnenbos werd de middag afgesloten met 
een drankje, hapje en praatje. De wethouder was 
erg enthousiast over dit initiatief en vond het 
prettig om met verschillende bewoners te kunnen praten. Ook de bewoners waren 
vol lof over dit nuttige en gezellige uitje. 
Binnenkort wordt onder meer de rotonde Arnhemse Bovenweg-Oranje Nassaulaan 
aangepakt. Hopelijk is daarin terug te zien dat er iets gedaan is met de informatie die 
de wethouder en de ambtenaren hebben opgehaald.  
 
Bedankt filmsterren en filmmakers! 
Bewoners van Spathodea speelden de hoofdrol in de korte film. Heel veel dank aan 
deze filmsterren en aan Kees Winia en zijn zoon Tom die dit filmpje hebben 
gemaakt! Tijdens de bijeenkomst werd een korte versie getoond. De deskundigen 
hebben Kees gevraagd om hen de langere versie en de foto’s te sturen. Kees heeft 
dat nog diezelfde dag gedaan. We hebben daarom goede hoop dat een aantal 
situaties - die wat eenvoudiger op te lossen zijn - opgelost zullen worden. Het zal 
echter vooral een kwestie van lange adem zijn. Wel vertrouwen wij erop dat er nu 
meer oog is voor de mobiliteit van senioren bij de gemeente Zeist. 



 
Overlegvergadering met Marlies op 13 juli 
Voor de overlegvergadering zijn Evelien Hogenkamp (coach WOL) en Kim van den 
Brink (teamleider) uitgenodigd. WOL staat voor Waardigheid&Trots op locatie. Dat is 
een programma vanuit het ministerie voor zorginstellingen om de zorg en de 
randvoorwaarden voor goede zorg te verbeteren. Evelien heeft een plan van aanpak 
opgesteld. De eerste stappen al zijn gezet: in de nacht zijn er al geruime tijd twee 
zorgmedewerkers in plaats van één. Ook de splitsing in twee teams is een stap om 
de kwaliteit van zorg te verbeteren. De bewonersraad gaat graag in gesprek met 
Marlies, Evelien en Kim over dit plan van aanpak. 
Een ander belangrijk punt op de agenda is de warme maaltijd: een vast agendapunt 
van de overlegvergadering.  
 
Hulp tijdens de zomervakantie 
Na de enorme inzet van de medewerkers in verband met Corona hebben zij een 
vakantie dubbel en dwars verdiend. Het is hen dan ook van harte gegund en we 
hopen dat zij kunnen ontspannen, genieten en de batterij weer kunnen opladen. 
Deze vakantieperiode betekent echter ook dat bewoners nog meer te maken krijgen 
met tijdelijke krachten en wellicht een wat krappe bezetting. Wij roepen familie en 
vrijwilligers daarom op om de zorgmedewerkers te ondersteunen door een handje 
te helpen.  
 
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!  

• U bent welkom op het spreekuur op vrijdag 2 juli in de 
Tamarinde. Theo Speulman en Lidy Ruyssenaars zitten tussen 10.30 en 11.30 uur 
daar speciaal voor u. 

• Daarnaast kunt u elk van ons dagelijks rechtstreeks benaderen met uw vragen, 
tips en signalen.  

− Dhr. Theo Speulman, app. 10; 

− Dhr. G. v. Dijk, app. 74; 

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

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

− Dhr. Bram de Ronde, tel.: 06-53616170, e-mail: rondebram@gmail.com; 

− 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. 

 
Lidy Ruyssenaars 
(voorzitter bewonersraad) 
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