
Vanuit de bewonersraad 
 
Maaltijdmonitor 
Bij toeval vond de maaltijdmonitor plaats in 
dezelfde week dat Roelof Wub (externe kok) was 
ingezet om mee te kijken in de keuken. Tijdens die 
week waren de bewoners positiever over maaltijd. 
De locatiemanager heeft de rapportage van de 
maaltijdmonitor ontvangen. De conclusies en 
aanbevelingen van de maaltijdmonitor zijn niet 
besproken tijdens de vergadering met Marlies. Zij 
heeft de rapportage gedeeld met Roelof en hij 
moet hier verder mee. De komende tijd komt Roelof eens per drie weken naar 
Spathodea.  
Wilt u de rapportage van de maaltijdmonitor ontvangen? Neem dan contact op met 
Lidy Ruyssenaars, 06-27081966 of l.ruyssenaars@hotmail.nl. 
 
Vergadering met de locatiemanager op 18 mei 
Tijdens deze vergadering kwamen de volgende onderwerpen aan de orde: 

• Kennismaking met Karien de Haas, kandidaatlid voor de bewonersraad. 

• Afgesproken is dat de maaltijden een vast agendapunt worden. 

• Marlies Bochane heeft voorgesteld om de deuren bij de hoofdingang en voorbij 
de Tamarinde tussen 10.00 en 17.00 uur van het slot te halen zodat u en uw 
bezoek dan niet de druppel hoeven te gebruiken. Wij beraden ons hierover en 
laten Marlies op korte termijn ons standpunt weten.  

• Zo lang de mondkapjesplicht geldt blijven alleen de hoofdingang en de 
achterdeur open. 

• Er is een vacature voor een tweede activiteitenbegeleider uitgezet. 

• Met ingang van 1 juni wordt weer een vergoeding voor activiteiten gevraagd van 
bewoners die geen Wlz indicatie hebben. Hiervoor wordt de - in het verleden al 
eerder ingevoerde -  strippenkaart opnieuw ingevoerd.  

• Marlies Bochane zal de inloopspreekuren voortzetten. 
 

Veilig de straat oversteken in Kerckebosch met een rollator of rolstoel 
Naar aanleiding van ons initiatief is het balletje gaan rollen en 
kwamen we in contact met Michiel van Esch, 
verkeersdeskundige/projectleider duurzame mobiliteit 
gemeente Zeist. We hebben we een afspraak gemaakt voor 
een bijeenkomst en ‘schouw’ op woensdagmiddag 23 juni 
met hem en de wethouder. Ook Jos Sprenkels van het 
Gehandicapten Patiënten Platform Zeist wordt hiervoor 
uitgenodigd. Wij hopen dan de filmpjes te kunnen vertonen. 
In elk geval zullen we samen met hen en een aantal bewoners 
de situaties ‘schouwen’. De resultaten van deze bijeenkomst 
worden mee genomen in het mobiliteitsplan. We moeten de bijeenkomst nog verder 
uitwerken en de Coronamaatregelen blijven ons parten spelen. Zodra er meer 
duidelijk is over deze bijeenkomst, ontvangt u van ons informatie in uw brievenbus. 

Zorg dat u niet valt! Veilig op pad met uw rollator

Stel uw rollator goed af en zorg voor

een juiste houding

Zet uw rollator op de parkeerrem

Loop de stoep op en af op de juiste

manier

Leef veilig in en om het huis

Meld onveilige situaties bij uw

gemeente

Bezoek regelmatig een professional

voor een check



 
Werving nieuwe leden bewonersraad 
Met veel plezier kunnen wij melden dat de kennismaking met Karien bijzonder 
prettig is verlopen. De komende vergadering zal Karien officieel benoemd worden als 
lid van de bewonersraad. 
Maar hiermee is de bewonersraad nog niet op volledige sterkte; we zoeken nog een 
tweede kandidaat. Daarom hebben wij de redactie van de Opgang verzocht om een 
oproep te plaatsen. 
 
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 4 juni in de 
bibliotheek. 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. 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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