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Dit is het SART Nieuwsbulletin 19, 2e jaargang. 
Met de Nieuwsbulletins willen we u op de hoogte 
houden van de ontwikkelingen betreffende de SART.  
 

 
 

 

Beste mensen 
 
In het kader van Pasen - tijd van bezinning, nieuw 
begin en nieuw leven - mag ik u met trots medede-
len dat de nieuwe website van de SART per 1 april 
online is.  
In de afgelopen weken hebben verschillende leden 
van de SART en medewerkers naar de nieuwe web-
site gekeken. Dat heeft geresulteerd in mooie aan-
vullingen.  
Uiteraard ben ik heel benieuwd wat u er van vindt. 
Uw opmerkingen en aanvullingen zijn dan ook van 
harte welkom! 
 
Ik wens u met deze nieuwsbrief veel leesplezier en 
met onze nieuwe website tevens veel kijkplezier toe! 
 

www.sart.nu 
 

 
___________________________________________ 

 

Corona 
 
Binnen de SART proberen we zo 
“normaal” mogelijk samen te le-
ven en te werken. Het is en blijft 
echter maatwerk en anticiperen 
op de dagelijkse ontwikkelingen.  
 
Op 31 maart zijn bijna alle leden van de SART gevac-
cineerd. Dit betekent dat we de maatregelen vanaf 

10 april wat gaan versoe-
pelen. U mag als bewo-
ners weer samen in één 
eetzaal en koffieruimte bij 
elkaar komen om te eten 
en om koffie te drinken. 

Voor de medewerkers, vrijwilligers en bezoekers 
geldt nog steeds de verplichting om een mondkapje 
te dragen in huis. 
Maandelijks zullen we opnieuw bekijken of we de 
maatregelen verder kunnen gaan versoepelen. 
 
De Coronamaatregelen betreffende het gebruik van 
de kapel door religieuzen en niet-religieuzen, wor-
den door Park Zuiderhout vastgesteld.  
 
Bezoekers zijn binnen de SART nog steeds welkom, 
mits niet meer dan 2 
bezoekers per bewoner, 
deze bezoekers geen 
griepverschijnselen 
hebben en op 1,5 meter 
afstand blijven. Ook zijn 
de bezoekers welkom in 
de algemene ruimten. 
 
Ik wil u ook vragen of u zich strikt aan de regels van 
Park Zuiderhout wilt houden wanneer u daar door 
het gebouw loopt. Deze regels staan duidelijk aange-
geven voordat u het gebouw betreedt. 
 
Tot slot: blijf alert, was uw handen goed en ontsmet 
ze met alcohol. Dan blijven wíj de vinger voor U aan 
de pols houden.  
_________________________________________ 

 

http://www.sart.nu/


Ontwikkelingen binnen de organisatie  

 
- In maart hebben we helaas afscheid moeten ne-

men van pater Piet van Oostrum en pater Gerard 
van der Heijdt. Beide paters behoorden tot de con-
gregatie SVD.  
We wensen hun medebroeders en familie heel veel 
sterkte toe met dit verlies. 
 

- In de afgelopen weken hebben de gesprekken 
plaatsgevonden met vrijwilligers die zich hebben 
aangemeld bij de SART: elf in totaal. Daar zijn we 
erg blij mee.  

Het waren al met al leuke ori-
enterende gesprekken, die in 
het teken stonden van ken-
nismaken.  
Met al deze vrijwilligers is af-

gesproken dat we ze ook in de maand april van-
wege de Coronamaatregelen nog niet gaan inzet-
ten. Daar was alle begrip voor.  
Inmiddels zijn we bezig met het maken van een 
planning om de vrijwilligers verdeeld over de week 
in te zetten.  
 

- De SART wil voor haar leden graag een aantal acti-
viteiten gaan uitvoeren die passen bij de leefstijl en 
interesses. De dames van 
de afdeling Welzijn en On-
dersteuning gaan binnen-
kort een inventarisatie uit-
voeren onder alle leden. 
Dus geef aan hen duidelijk 
aan waar uw talenten en in-
teresses liggen en wat u 
graag zou willen doen. U 
kunt  denken aan activiteiten die horen bij religie 
en spiritualiteit, maar ook aan allerlei ontspan-
nende activiteiten in een kleine groep of voor alle 
leden.  
Nadat de inventarisatie uitgevoerd is, gaan we het 
programma verder uitwerken.  
 

- Met de “lancering” van onze nieuwe website publi-
ceren we ook het algemene tele-
foonnummer van de SART, name-
lijk 076-5784096 (alleen te berei-
ken van maandag t/m vrijdag tij-
dens kantooruren).  

 
- Indien u de vergaderzaal op de derde etage wilt re-

serveren, kunt u voortaan een aanvraag indienen 
bij Michel van Duuren, Anja Blewanus, Wybe Adri-
aansen of Arno Heesters. We zijn namelijk gestart 
met een digitaal reserveringssysteem. 
 

- Michel van Duuren zal bij zijn afwezigheid tijdens 
vakanties of (onverhoopt) bij ziekte voortaan wor-
den waargenomen door Judith van Koulil.  
Uw aanvragen kunt u, bij de afwezigheid van Mi-
chel, gewoon in de brievenbus van Michel blijven 
deponeren.  
 

- De SART gaat werken met een technische bon bij 
reparaties. Alle verzoeken voor reparaties worden 
door Michel van 
Duuren bekeken en zelf 
opgepakt, eventueel 
doorgezet naar de TD 
van Park Zuiderhout of 
naar externe bedrijven.  
De TD-bonnen zullen door Michel nog verspreid 
worden onder de congregaties. 
 

- We zijn voor de SVD inmiddels gestart met de wer-
ving en selectie van een goede opvolger/opvolgster 
voor de huidige beleidsmedewerkster. De gesprek-
ken worden medio half april afgerond. In de vol-
gende nieuwsbrief meer hierover. 
 

- Op 6 april aanstaande staat de volgende vergade-
ring van de participantenraad samen met de direc-
tie en hoofd administratie gepland. 

 
__________________________________________ 
 

Tot slot 
 
We proberen elke 
maand een nieuws-
brief uit te brengen.  
Wanneer u onderwerpen heeft die u graag wilt 
plaatsen, dan kunt u deze aanleveren bij  
ondergetekende. Kopij voor de volgende nieuwsbrief 
s.v.p. vóór 28 april aanstaande aanleveren. 
 
Met een hartelijke groet, 
 
Arno Heesters, 
Directeur SART 
___________________________________________ 


