
 

 

Vanuit de bewonersraad 
 
Corona 
Het is een bevrijding dat de Coronamaatregelen ook in Spathodea zijn versoepeld. 
Corona is echter niet weg, dus voorzichtigheid blijft geboden. We hopen dat het 
hoge ziekteverzuim van medewerkers ten gevolge van Corona nu ook snel zal 
afnemen. 
 
Kwaliteit van zorg 
In april ontvingen bewoners en hun contactpersonen van de bewonersraad een 
vragenlijst over de kwaliteit van zorg. Een aantal bewoners leverden de ingevulde 
vragenlijst in. Dank daarvoor!! We zijn nu druk om al uw antwoorden te verwerken. 
Tijdens de jaarvergadering op dinsdagavond 24 mei presenteren wij het rapport. 
 
Jaarvergadering 
Onze laatste jaarvergadering vond plaats in maart 2020; net voordat Nederland op 
slot ging vanwege Corona. Wij hebben nu de jaarvergadering gepland op 
dinsdagavond 24 mei. We hopen op een grote opkomst. Alle bewoners en hun 
contactpersonen ontvangen nog een uitnodiging met het programma. Tijdens de 
jaarvergadering bedanken we de leden die het afgelopen jaar zijn afgetreden. Na 
acht jaar legt de voorzitter de hamer neer. Zij grijpt de jaarvergadering aan om 
afscheid te nemen van de bewoners.  
 
Balkons 
Nadat lange tijd de balkons elke vergadering aan de orde kwamen, zijn ze nu dan 
aangepast. Heel fijn dat dit voor de zomer is gerealiseerd. We hopen dat u ervan zult 
genieten.  
 
Hittewering 
De toezegging is er om de koepels en trapportalen voor de zomer hittewerend te 
maken. Wij gaan ervanuit dat zowel bewoners als medewerkers hiervan profijt zullen 
hebben. 
 

Wilt u of kent u iemand die de hamer wil oppakken?  
Onze voorzitter legt de hamer neer tijdens de jaarvergadering van dinsdagavond 
24 mei. Wilt u of kent u iemand die de hamer wil oppakken? 
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; 

mailto: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. Is er iets waarvoor u 
aandacht wilt vragen? Laat ons dat vooral weten!  
 
Wij houden geen spreekuur meer. Wel komt er regelmatig iemand vanuit de 
bewonersraad naar het borreluurtje op vrijdagmiddag.  
Ook 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. 

 
Lidy Ruyssenaars 
(voorzitter bewonersraad) 
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