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Vergadering d.d. 26 mei 2017

Familieavond op 27 juni

Wat heeft de CR in de laatste
vergadering besproken?


Magentazorg ontwikkelt op dit moment Mantelzorgbeleid. Hoe kunnen
familie en mantelzorgers (beter) betrokken worden bij de dagelijkse
zorgverlening van hun naaste(n) in Zuyder Waert. Namens de cliëntenraad heeft voorzitter Elsbeth Hartkoorn zitting genomen in de werkgroep .



Vanuit het ministerie van VWS is extra geld beschikbaar gesteld voor
de langdurige zorg (o.a. binnen verpleeghuizen). Magentazorg heeft
een aanvraag gedaan om een deel van dit extra geldt binnen te halen.
Bij deze aanvraag zijn ook handtekeningen van de medezeggenschapsraden nodig. CR-Zuyder Waert voorzitter Elsbeth Hartkoorn is (mede
namens de centrale cliëntenraad) betrokken bij de aanvraag.



Het Jaarverslag 2016 van de cliëntenraad Zuyder Waert is uit! U kunt
het verslag lezen op de website van Magentazorg: www.magentazorg.nl



De cliëntenraad wordt met regelmaat op de hoogte gehouden van de
vorderingen in de verbouw van het Plein (hal en restaurant van Zuyder
Waert). Als alle werkzaamheden achter de rug zijn, zal het Plein op
feestelijke wijze geopend worden. Namens de CR heeft Henny Nijman
zitting genomen in de voorbereidingsgroep van de festiviteiten. (meer
informatie volgt)

De cliëntenraad van Zuyder Waert organiseert op 27 juni as. een Familieavond.
Thema van de avond is:
”Ga naar de notaris, voor het te laat is”
Notaris Erwin Kienhuis zal een presentatie
houden over allerlei (notariële) zaken die
je als familie of mantelzorger(s) van een
dementerende maar beter op tijd kunt regelen. Twee jaar geleden heeft de cliëntenraad deze avond, eveneens met medewerking van notaris Kienhuis, ook al eens
georganiseerd. Over die bijeenkomst is
indertijd veel positieve respons gekomen.
Daarom eind juni een herhaling van deze
avond. De uitnodigingen zijn inmiddels
verstuurd. Heeft u er onverhoopt geen
gehad? Dan kan aanmelden via:
cr-zuyderwaert@magentazorg.nl

Zonneschermen
In opvolging van het verzoek vanuit de
cliëntenraad om de bediening van de zonneschermen, in de gangen van Zuyder
Waert, handmatig te kunnen bedienen,
wordt er door de technische dienst gewerkt aan een oplossing. Meer info volgt!

De volgende vergaderdata van de
cliëntenraad zijn:
30 juni en 15 september 2017.
De cliëntenraad van Zuyder Waert bestaat
uit:
Foto hiernaast, bovenste rij, v.l.n.r.:
Dick IJff (Stolp)
Henny Nijman (Kust)
Rein Dijkstra (Stolp)
Henriette Lautenbach (Wetstertocht)
Onderste rij, v.l.n.r.:
Jan te Boekhorst (Waterkant)
Elsbeth Hartkoorn (voorzitter / Waterkant)
Gerda Bakker (Stolp)
Tom Smits (Waterkant)

