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Dit is het SART Nieuwsbulletin 31, 3e jaargang. 
Met de Nieuwsbulletins willen we u op de hoogte 
houden van de ontwikkelingen betreffende de SART.  
 

 
 

 

Beste mensen, 
 
Hierbij de SART-nieuwsbrief, met ook nu weer veel 
wetenswaardigheden en nieuwtjes. 
Ik wens u veel leesplezier toe.  
En heeft u ideeën of wensen die u graag in vervulling 
ziet gaan, deponeer ze dan in de ideeënbus op de 
begane grond van het Missiehuis. 
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___________________________________________ 
 

Corona 

  
Alle maatregelen in huis 
zijn inmiddels losgelaten.  
Echter: blijf alert en voelt 
u zich grieperig, meldt het 
dan als SART-lid bij de 
mantelzorgers van de  

afdeling Welzijn en Ondersteuning en als SART-me-
dewerker bij je leidinggevende. 
 

 

Dank je wel …. 
 
Van Koos van Dijk ontvingen we namens de mede-
broeders van de SVD het volgende hartelijke bericht, 
met als titel “Dank je wel …..”.  
 
Ruim twee jaar lang hebben we “bezoek” gehad in 
ons missiehuis van Covid-19. Momenteel durven we 
met Arno (zie het vorige Nieuwsbulletin) te zeggen 
dat we corona nu achter ons gelaten hebben en dat 
de rust is teruggekeerd. Reden om “dank je wel” te 
zeggen, want velen hebben ons in die roerige peri-
ode met raad en daad bijgestaan. 
Met raad: ik denk dankbaar aan het management-
team van Park Zuiderhout en aan Arno, de directeur 
van SART. Zij hielden de vinger aan de pols. Chapeau. 
Met daad: en dan denk ik aan de dames van “Zorg 
aan Huis” en vooral aan ons team van “Zorg en Wel-
zijn”. Maar natuurlijk ook aan de vele personeelsle-
den in allerlei sectoren: in de eetzaal, de schoon-
maak, enzovoort. Het was soms zwaar: mondkapjes, 
roomservice, extra kleding op de “ziekenkamers” en 
extra zorg. Maar je hoorde ze nooit klagen, niets was 
te veel, alles kon. Chapeau. 
En zo zijn we samen deze peri-
ode doorgekomen en zeggen 
we nogmaals: hartelijk dank 
aan jullie allen namens alle be-
woners van SART. Chapeau! 

___________________________________________ 
 

Ontwikkelingen binnen de organisatie  
 
- In juni is Natasja Smeets als 

gastvrouw gestart met haar 
werkzaamheden. We wensen 
haar veel succes toe in haar 
nieuwe functie.  

- In de personeelsbijeenkomst is de vraag gesteld of 
medewerkers kunnen deelnemen aan de ver-
vroegd pensioenregeling RVU. We hebben daar het 
een en ander over uitgezocht. Mocht je willen in-
formeren of je hiervoor in aanmerking kunt komen, 
dan kan je contact opnemen met Arno Heesters. 

- Verzoek aan alle medewerkers om zoveel als mo-
gelijk hun tegoed aan verlofuren in 2022 in te 

http://www.sart.nu/


plannen. Maak hiervoor s.v.p. een afspraak met je 
leidinggevende. 

- Per juli wijzigt de kilometervergoeding voor de me-
dewerkers voor woon-werkverkeer (afspraken in 
de nieuwe CAO).  
De in het verleden door congregaties gemaakte af-
spraken met medewerkers blijven echter van 
kracht, wanneer deze gunstiger zijn dan de huidige 
nieuwe afspraken.  
Voor alle overige medewerkers geldt een nieuwe 
vergoedingsregeling. Mocht je hier vragen over 
hebben, kun je contact opnemen met Arno Hees-
ters. 

- Vakantie leden managementteam SART: 

• Wybe Adriaansen  11-06 t/m 26-06 

• Arno Heesters   20-06 t/m 10-07 

• Michel van Duuren  14-07 t/m 07-08 
  
  
  
  
 

- Vanuit diverse leden van de SART komt steeds 
meer de behoefte en vraag om vrijwilligers in te 
gaan zetten. Indien u graag een vrijwilliger heeft 
die u begeleidt bij bijvoorbeeld het wandelen of 
een praatje maken, bij een fietstocht maken op de 
duo-fiets of bij een familiebezoek, laat het de da-
mes van Welzijn en Ondersteuning dan weten. Zij 
coördineren de inzet van de vrijwilligers. Inmiddels 
wordt al een aantal vrijwilligers wekelijks ingezet. 

- In de afgelopen maanden zijn er diverse gesprek-
ken gevoerd tussen de SART en Park Zuiderhout. 
Onderwerp van gesprek is de toenemende be-
hoefte aan zorg bij onze leden en hoe hier naar de 
toekomst toe op te anticiperen. Dat vanuit de 
vraag: hoe kunnen we de leden van de SART zolang 
mogelijk in hun eigen omgeving laten wonen, ook 
als de behoefte aan zorg toeneemt. Juna Verheij, 
wijkverpleegkundige heeft hier onlangs in de ver-
gadering van de Participantenraad een presentatie 
over verzorgd.  
We hebben besloten om hiervoor in de komende 
periode een gezamenlijk plan op te gaan stellen. 
We houden u op de hoogte. 

- Verzilvering vouchers: alle congregaties zijn ver-
zocht om de vouchers van Park Zuiderhout dit jaar 
te verzilveren. Sommigen hebben hun uitstapje al 
gepland, anderen zijn daar nog mee bezig. Eind dit 
jaar vervalt het tegoed en komen de vouchers te 
vervallen. De financiële middelen die Park Zuider-
hout ontvangt zullen vanaf 2023 op een andere 

manier aangewend worden ten behoeve van de 
bewoners. 

- In de afgelopen weken heeft een tussenevaluatie 
plaatsgevonden met Park Zuiderhout met betrek-
king tot de afgesloten huurovereenkomst van het 
missiehuis. De overeenkomst is afgesloten per 01-
08-2021 en heeft een looptijd van drie jaar.  
De bespreekpunten die vanuit de congregaties uit 
het Missiehuis zijn ingebracht, zijn alle besproken. 
Park Zuiderhout heeft toegezegd deze punten na-
der te gaan bekijken. Binnenkort volgt een tweede 
gesprek.  
Nieuwe afspraken en bijzonderheden zullen via de 
participantenraad met u gedeeld worden. 

- Op 12 juli aanstaande is de volgende vergadering 
van de participantenraad gepland en op 25 juli 
aanstaande de volgende bestuursvergadering. 
Mocht u onderwerpen 
voor deze vergaderingen 
willen inbrengen, dan 
kunt u dit communiceren 
met de deelnemer van-
uit uw congregatie. 

____________________________________ 
Vertrouwenspersoon SART  
voor medewerkers en vrijwilligers: 
Ima van de Westeringh 
Mail: ivdwesteringh@gmail.com  
Mobiel: 06 10677592 
_______________________________________ 
 
Tot slot 
 
We proberen elke 
maand een nieuws-
brief uit te brengen. Wanneer u onderwerpen heeft 
die u graag wilt plaatsen, kunt u deze aanleveren bij 
ondergetekende.  
Kopij voor de volgende nieuwsbrief s.v.p. vóór 25 juli 
aanstaande aanleveren.  
 
Arno Heesters 
Directeur SART 
___________________________________________ 

 
 
 
 
 

 
Het postadres van de SART-organisatie is gewijzigd 

in Postbus 5721, 4801 EC Breda.  
Het bezoekadres blijft  

Arnold Janssenlaan 44 4847 DK Teteringen.
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