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Bartjes kringloopcentrum
In juni van dit jaar is mw. Ellen van Wijngaarden (tijdelijk) benoemd tot
plaatsvervangend projectleider van Bartjes kringloopcentrum. Samen met de
projectleider heeft het bestuur haar functioneren geëvalueerd. Dit heeft er toe geleid
dat zij met ingang van 1 november definitief benoemd wordt als plaatsvervangend
projectleider.
In hetzelfde gesprek is met de projectleider, mw. Noor de Wit, haar toekomst
besproken. Zij heeft aangegeven met ingang van 1 december 2019 na twee decennia
graag het stokje te willen overdragen. Het ligt in de lijn der verwachting dat de
plaatsvervangend projectleider deze functie gaat overnemen. Afgesproken is dat in die
geest beide dames zich op de wisseling van de wacht gaan voorbereiden. Tegelijkertijd
zullen zij uitkijken naar een geschikte kandidaat voor de dan vacant wordende functie
van plaatsvervangend projectleider.
Een definitief besluit over de projectleiding zal door het bestuur voor de zomervakantie
worden genomen na een evaluatiegesprek met alle betrokkenen.

Samen Uit: Film / Bloemschikken
Samen naar de film is weer een groot succes geweest.
Het was heel gezellig voor onze eigen mensen en hun
kennissen. De vijfenvijftig (!) gasten met een hoge
gemiddelde leeftijd werden in het theater De Fransche
School gastvrij ontvangen
door het team van Samen Uit.

Maandag 29 oktober op veler verzoek wegens groot succes
herhaald: workshop bloemschikken.
Er is plaats voor maximaal vijfentwintig bezoekers die
zich inmiddels hebben opgegeven. Daarmee wordt het
succes van deze activiteit nog eens onderstreept.
PRAC
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Goede Doelen
De afgelopen periode zijn verschillende ‘Goede Doelen’ gesteund.
Organisatie Seniorendag
Aan de organisatie is evenals vorig jaar (overigens geen gebruik van gemaakt) een
garantstelling afgegeven tot maximaal € 800.
Elisabeth-hof; CRDL (spreek uit "kreddel")
Aan de bewoners van de kleinschalige woonvoorziening voor
mensen met dementie in het Elisabeth-Hof te Culemborgk is een
CRDL overhandigd.
Twee mensen maken een verbinding door met de ene hand de
CRDL vast te houden en met de
andere hand elkaar aan te raken
door bij voorbeeld strelen of tikken
met de vingertoppen op de huid.
Deze aanrakingen kunnen meer dan vijfentwintig verschillende geluiden geven, zoals
diverse stadsgeluiden, muziekinstrumenten, huisdieren, zen klanken, zeegeluiden en
vogels.
De CRDL biedt personeel en familie extra mogelijkheden met de dementerende contact
te leggen. De geluiden en de aanraking prikkelen de hersenen, leiden tot een gesprek
en een beter contact.
De aanschaf is mogelijk gemaakt door een schenking van familie en vrienden van onze
voormalig voorzitter, Arjan Eigenbrood, en het Goede Doelen fonds van SSV (€ 2000).
Familie en personeel van Elisabeth-Hof is enorm dankbaar voor deze schenking.
Deurstickerproject
In Zorgcentrum Beatrix zijn voor de herkenbaarheid van de bewoners de voordeuren
van hun kamers bestickerd. Het bestuur heeft enige tijd geleden besloten het
deurstickerproject te sponsoren met € 1.500.
Odensehuis
Het bestuur heeft een financiële bijdrage (€ 300) toegezegd in de verhuizing van het
Odensehuis; inloophuis voor iedereen die met dementie te maken heeft. De opening
van het nieuwe Odensehuis Culemborg is gepland op donderdag 22 november 2018.
PRAC
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Sponsor
Garage de Waal
Wetenswaardigheden
Zegt het voort:

heeft behoefte aan
Chauffeurs,
Kantoormedewerkers,
Medewerkers Bartjes kringloopcentrum en
een plaatsvervangend projectleider Bartjes kringloopcentrum.

Klaartje
De projectleider van Klaartje is op zoek naar een ‘rechterhand’.
Wie het interessant lijkt en/of meer informatie wil, kan contact
opnemen met de Alice de Boer; loop eens binnen op kantoor of
reageer via klaartje@stichtingsamenverder.com.

Herinrichting
Binnenkort wordt het voorterrein van Bartjes kringloopcentrum
heringericht. Daarmee krijgen m.n. de (langere) nieuwe bussen
meer manoeuvreerruimte, de fietsen een betere plaats en komen
er twee parkeervakken extra.
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Tekening herinrichting voorterrein

rein Bartjes kringloopcentrum
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GECU
Parkeerterrein
Rondom de herinrichting van het voorterrein van Bartjes
kringloopcentrum is door het bestuur en de projectleiders ook
gesproken over de ‘parkeerproblematiek’.
Uit de bespreking heeft het bestuur de conclusie getrokken dat
het algemene gevoelen is dat de parkeerplaatsen voor onze
klanten zijn bedoeld. Het beperkte aantal beschikbare
parkeerplaatsen wordt echter voor een belangrijk deel bezet
door onze eigen medewerkers.
Om die reden wordt medewerkers gevraagd hun auto buiten
ons voorterrein op de nabij gelegen parkeerplaatsen te zetten.
Medewerkers die zodanig beperkt zijn dat de afstand
bezwaarlijk is, kunnen via hun projectleider bij het bestuur een
ontheffing vragen.
Dit beleid wordt vanaf de herinrichting, waarschijnlijk begin
januari 2019, ingevoerd. Tot die tijd wordt iedereen verzocht
zich door deze voorgenomen regel te laten leiden.
Marleen Cuijpers
Marleen is medewerkster op kantoor en telefoniste. Zij heeft zich onlangs ziek
gemeld. Het ziekteproces heeft zich ontzettend snel
in negatieve zin
ontwikkeld.
Helaas hebben we het bericht ontvangen dat Marleen ongeneeslijk ziek is.
Wij wensen haar en alle betrokkenen sterkte in dit proces van afscheid nemen.
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Eindejaarsbijeenkomst
Zaterdag 15 december 2018 wordt onze
eindejaarsbijeenkomst georganiseerd
in de ons vertrouwde locatie;

Binnenkort ontvangt iedereen de uitnodiging.
Reserveer alvast deze datum!
We ontmoeten iedereen graag.
De laatste jaren groeit de opkomst steeds.
We gaan er vanuit dat de opkomst ook dit jaar
opnieuw groter zal zijn.

Dick Blom
Met droefheid hebben we kennis genomen van het overlijden van Dick Blom.
Hij was bijna zestien jaren chauffeur bij Klaartje. Ons medeleven gaat uit naar
de naaste famillie, vrienden en kennissen van hem.
Wij wensen hen sterkte bij de verwerking van dit verlies.
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