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Dit is het SART Nieuwsbulletin 35, 3e jaargang. 
Met de Nieuwsbulletins willen we u op de 
hoogte houden van de ontwikkelingen betref-
fende de SART.  

 

 
Beste mensen, 
 
Hierbij weer leesvoer voor bij de hopelijk  
“warme” kachel! 
Veel leesplezier toegewenst! 

www.sart.nu 
 

 

_______________________________________ 
 

Ontwikkelingen binnen de organisatie  
 
- In de afgelopen weken hebben er evaluatie-

gesprekken plaatsgevonden met de congre-
gaties. We hebben samen teruggekeken op 
het afgelopen jaar en de wensen voor het 
komende jaar uitgesproken.  
Uw overste of contactpersoon kan u daar 
meer over vertellen. 

- Park Zuiderhout beheert in het kader van  
een veilige internetver-
binding ook voor de 
SART het internetver-
keer. Afgelopen weken 

kon u aangeven of er bepaalde sites al dan 
niet geblokkeerd moesten worden of wor-
den opengesteld.  
Al met al zijn er geen opmerkingen binnen-
gekomen, dus we hebben aan Park Zuider-
hout doorgegeven dat alles mag blijven zoals 
het nu is. 

- Onlangs vond er een 
hernieuwde controle 
plaats in het kader van 
HACCP.  
Complimenten voor de 
facilitair medewerkers 
met betrekking tot het 
prachtige eindresultaat: 
een 8.4 als eindcijfer. 

- Op 20 november vierde broeder Braat (OSB) 
zijn 50 jarige professie.  
Zuster Dekkers (SCJ) vierde haar 75 jarige 
professie op 21 november.  
Beide jubilarissen van harte gefeliciteerd 
met dit mooie jubileum. 

  
- Zuster Kemmeren is verhuisd naar haar me-

dezusters in Boxtel. We wensen haar alle 
goeds toe voor de toekomst. 

- We zijn momenteel volop in gesprek met 
Park Zuiderhout. De onderwerpen waar we 
met elkaar over spreken zijn onder andere 
de huurovereenkomst, energiemaatregelen, 
geestelijke verzorging, her-indiceren van be-
woners en het opstarten van een huiskamer-
project. We houden u op de hoogte.  

http://www.sart.nu/
https://www.nvwa.nl/onderwerpen/haccp


- Onlangs heeft er samen met Park Zuiderhout 
een bijeenkomst plaatsgevonden voor alle 
leden van de SART. In die bijeenkomst is ge-
sproken over te nemen energiemaatregelen 
en het voorkomen van voedselverspilling. 
Het was een positieve, constructieve bijeen-
komst, waarin veel ideeën zijn geventileerd. 
Een van de maatregelen die 
meteen inging, was het eer-
der naar beneden draaien 
van de centrale verwarming 
in het Missiehuis. In plaats 
van 23.00 uur is dat nu 
22.00 uur geworden.  
De komende weken wordt bekeken of de 
andere ideeën ook gerealiseerd kunnen 
gaan worden.  

- Op de derde verdieping van het Missiehuis 
stond een papierversnipperaar 
en spullen voor het inbinden 
van boekjes. Deze zijn verhuisd 
naar de serverruimte op de be-
gane grond van het Missiehuis. 
Dat is de ruimte naast de huis-
kamer van de paters SCJ. 

- Op maandag 19 december aanstaande zal er 
voor alle leden van de SART, de medewer-
kers en vrijwilligers een eindejaarsbijeen-
komst plaatsvinden.  
Het programma ziet er als volgt uit; 

• 16.00 uur: ontvangst in de kapel 

• 16.15 uur: start verhalenverteller met 
muzikale ondersteuning 

• 17.30 uur: gezamenlijk samenzijn en buf-
fet in de Bieënkorf 

• 20.00 uur: afsluiting. 
_______________________________________ 

 

Personele ontwikkelingen 
 
- Naar de toekomst toe willen we meer vrij-

willigers gaan inzetten in de laatste levens-
fase en wanneer mensen vergeetachtig en 
daardoor onrustig zijn. We zijn momenteel 
aan het inventariseren wie hier als vrijwilli-
ger voor getraind wil worden. We gaan dit 
organiseren in samenwerking met de STIB, 
welzijnsorganisatie in Breda. Een aantal vrij-
willigers heeft zich hiervoor reeds aange-
meld. 

- Op 1 november jongst leden is 
Liesbeth van Dam-Reemers bij 
de SART gestart als gast-
vrouw. We zijn blij met haar 
komst en wensen Liesbeth 
veel werkplezier toe!  

- Onlangs hebben zich twee nieuwe vrijwil-
ligers aangemeld bij de SART, te weten Theo 
Jansen en Paul Korse. We zijn erg blij met 
hun komst en wensen ze veel succes toe bij 
het mooie vrijwilligerswerk 

- Verzoek aan alle medewerkers om vóór  
15-12-2022 aan je leidinggevende door te 
geven wanneer je je vakantie wilt plannen in 
2023. Je ontvangt dan voor 1 januari 2023 
bericht of dit akoord is.  

- Salarisinformatie voor de medewerkers: we 
hebben als SART optimaal gebruik gemaakt 
van de vrije ruimte in de werkkostenrege-
ling. Voor jullie betekent dit, dat we bij elke 
medewerker een maximaal loonbelasting-
voordeel van € 200,- hebben toegepast. Op 
je loonstrook zie je dan een inhouding maar 
tegelijk ook weer een bijtelling. Daardoor 
hou je netto meer salaris over. 

- Op 26 oktober hebben we vanuit de SART 
een personeelsuitje voor alle medewerkers 
en vrijwilligers georganiseerd. We zijn eerst 
een uurtje gaan bowlen en hebben daarna 
lekker tapas gegeten.  
We kijken terug op een leuke en gezellige 
avond! 

  
 

 



- Per 1 januari aanstaande heeft de directeur 
van SART, Arno Heesters, in overleg met het 
bestuur besloten om 20 uur per week te 
gaan werken in plaats van 24 uur per week. 
Dinsdag en donderdag worden zijn vaste 
werkdagen, maar dat kan incidenteel, wan-
neer het werk daar om vraagt, wel eens 
wisselen. De overige uren worden flexibel 
ingezet en daar waar noodzakelijk verdeeld 
over de week of weken. 

_______________________________________ 
 

Vertrouwenspersoon SART  
voor medewerkers en vrijwilligers: 
 
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 aan-
leveren bij ondergetekende.  
Kopij voor de volgende nieuwsbrief s.v.p. vóór 
20 december 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 
 

_______________________________________
 

 
 
 
Als tussen licht en donker  
de tijd zijn stroom versnelt,  
zijn wij in U verzonken,  
ons hart raakt niet ontsteld.  
Gij leeft en houdt de wacht,  
wij hebben niets te vrezen,  
de slaap zal ons genezen.  
Gij waakt de ganse nacht. 

Die lange nacht, die winter 
doorstaan wij met geduld; wij 

leven ongehinderd, 
de dagen zijn vervuld, 

Gij hebt het woord volbracht, 
dat feilloos staat geschreven 

en keert niet ijdel weder. 
Uw licht komt na de nacht. 

O hemellichaam Jezus,  
dat ieder mens verlicht.  
Wij staan in U te lezen,  

Gij zijt ons vergezicht.  
De dageraad breekt aan,  

Uw komst is niet te keren.  
Wil ons de eenvoud leren,  

leer ons Uw toekomst aan. 
 
 

_________________________________________________________________________________________________ 
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