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Dit is het SART Nieuwsbulletin 20, 2e jaargang. 
Met de Nieuwsbulletins willen we u op de hoogte 
houden van de ontwikkelingen betreffende de SART.  
 

 
 

 

Beste mensen, 
 
Hierbij weer een heleboel wetenswaardigheden en 
nieuwtjes. Ik wens u met deze nieuwsbrief veel lees-
plezier toe. En: heeft u onze nieuwe website al be-
zocht?  

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.  
 
Afgelopen maart zijn bijna alle leden van de SART ge-
vaccineerd. Dit betekent dat we de maatregelen 

vanaf 10 april wat konden gaan versoepelen. U 
mocht als bewoners weer samen in één eetzaal en 
koffieruimte bij elkaar komen om te eten en om kof-
fie te drinken. In overleg met de bewoners is beslo-
ten om dit in het missiehuis op zondag 2 mei in te la-
ten gaan. Voor de medewerkers, vrijwilligers en be-
zoekers geldt nog steeds de verplichting om een 
mondkapje te dragen in huis.Maandelijks zullen we 
opnieuw bekijken of we de maatregelen verder kun-
nen gaan versoepelen. 
 

De Coronamaatregelen 
betreffende het gebruik 
van de kapel door religieu-
zen en niet-religieuzen, 
worden door Park Zuider-
hout 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 en een 
mondkapje dragen. 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.  
_________________________________________ 
 

Ontwikkelingen binnen de organisatie  
 
- Pater Gelinck (SVD) is inmiddels verhuisd van de lo-

geerkamer 3e etage naar kamer D.1.10 op de eer-
ste etage van het Missiehuis. 

- Pater de Vries (SCJ) zal binnenkort verhuizen van 
een kamer binnen park Zuiderhout naar kamer 
D.1.21 op de eerste etage van het Missiehuis. We 
wensen beide paters alle goeds met hun nieuwe 
verblijf. 
 

http://www.sart.nu/


- 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 activitei-
ten die horen bij religie en spiritualiteit, maar ook 
aan allerlei ontspannende activiteiten in een kleine 
groep of voor alle leden.  
Nadat de inventarisatie uitgevoerd is, gaan we het 
programma verder uitwerken.  
 

- In mei en juni wordt een aantal gesprekken ge-
pland tussen de SART en Park Zuiderhout. Onder-
werp van gesprek is de nieuwe huurovereenkomst 
die per 1 augustus aanstaande ingaat.  
 

- Op 6 april heeft de vergadering van de participan-
tenraad samen met de directie en het hoofd admi-
nistratie plaatsgevonden. Er is gesproken over de 
financiële cijfers 2020. Ook is het nieuwe regle-
ment van de participantenraad aan de orde ge-
weest. Uw contactpersoon in de participantenraad 
kan u daar desgewenst meer over vertellen. 
 

- De website van de SART (www.sart.nu) is inmiddels 
klaar. Er zijn vele en leuke reacties op gekomen. 
Een speciaal woord van dank voor de websitebou-
wer, de heer Jack Tinnemans van communicatiebu-
reau “Het Hoofdstation”, en voor de fotograaf, Je-
roen Blijlevens.  
Inmiddels zijn we bezig met het maken van een 
flyer/brochure voor de SART. In verband daarmee 
een vraag: wanneer u als religieuzen op zoek zou 
moeten gaan naar een nieuwe woonruimte en u 
wilt graag in een setting wonen zoals de SART, op 
welke zoekwoorden zou u dan in uw computer 
gaan zoeken? Geef dit s.v.p. door aan de directie. 
Deze zoekwoorden worden dan ingegeven in de 
zoekmachines die op computers gebruikt worden, 
waardoor de SART makkelijker te vinden is. 

 
- In mei is er een aantal vrije dagen waarop de 

meeste medewerkers, 
met name de admi-

nistratie, schoonmaak, 
hoofd facilitair, welzijn 
en ondersteuning en de 

directie niet aan het werk zullen zijn. Dit betreft 5 
mei (Bevrijdingsdag), 13 mei (Hemelvaartsdag) en 
24 mei (2e Pinksterdag). 

 
- Op 29 april heeft weer een bestuursvergadering 

van de SART plaatsgevonden. Daarin is besloten 
om voor de medewerkers en vrijwilligers een ex-
terne vertrouwenspersoon aan te gaan stellen.  
Tevens willen we aan de medewerkers de mogelijk-
heid bieden om deel te gaan nemen aan het fiet-
senplan. Dit zal in de komende periode verder on-
derzocht en uitgewerkt worden.  
Er is uitgebreid gesproken over de concept huur-
overeenkomst met Park Zuiderhout die op 1 augus-
tus aanstaande ingaat, en de jaarrekening 2020 en 
begroting 2021 zijn toegelicht en besproken.  
Op 18 mei zal de begroting 2021 worden toegelicht 
en besproken met de participantenraad. 
 

- Vanaf 1 mei is Mees Hoorman, gastheer in avond 
en weekend, op eigen verzoek, niet meer werk-
zaam voor de SART. We bedanken hem heel harte-
lijk voor zijn inzet en voor alles wat hij voor de 
SART betekend heeft en wensen hem alle goeds 
toe voor de toekomst. 

________________________________________ 
 

Even voorstellen: 
Marije Ruijgh, klachtenfunctionaris  
 
Zoals u inmiddels weet, is de SART aangesloten bij 
de klachtencommissie waar Park Zuiderhout ook 
deel van uit maakt. De klachtenfunctionaris hierbij is 
Marije Ruijgh. Onlangs heeft ze samen met Anita Ha-
bets al kennis gemaakt met een aantal leden van de 
SART. In deze nieuwsbrief stelt ze zich nader aan u 
voor. 
 
Mijn naam is Marije Ruijgh 
en per 1 januari van dit 
jaar ben ik de nieuwe 
klachtenfunctionaris bin-
nen de SART.  
Ik ben 44 jaar en woon, sa-
men met mijn man en 
twee dochters, in Waalre.  

http://www.sart.nu/


Graag vertel ik u meer over mijn achtergrond.  
Na mijn rechtenstudie ben ik gestart in de advoca-
tuur. Na een aantal jaar heb ik de overstap gemaakt 
naar mediation en sinds 2011 heb ik een eigen  
mediation praktijk. Ik bemiddel zowel in zakelijke als 
in familieconflicten.  
 
De reden dat ik zo enthousiast ben over bemidde-
ling, is dat ik geloof in de kracht van mensen om zelf 
invloed uit te oefenen op het vinden van de juiste 
oplossing voor een conflict. Als klachtenfunctionaris 
ben ik u daar graag bij van dienst. Indien u een 
klacht heeft over de zorg, behandeling of overige 
diensten en u komt er met de direct betrokkenen 
niet (meer) uit, dan hoor ik dat graag van u. Ik be-
spreek met u wat er is misgegaan en wat uw wensen 
en verwachtingen zijn en zal proberen u verder te 
helpen. Ook kan ik bemiddelen tussen u en de an-
der. Vaak voorkomt dit verdere onduidelijkheden en 
klachten. Dit zal altijd in nauw overleg gaan.   
U kunt met mij contact opnemen door mij  
te mailen op marije@ruijghmediation.nl of  
te bellen naar 06-52050563.  

 
Hartelijke groet, 

Marije Ruijgh 
___________________________________________ 

 
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 
mei aanstaande aanleveren. 
 
Met een hartelijke groet, 
 
Arno Heesters, 
Directeur SART 
___________________________________________ 

www.sart.nu  
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