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Geachte heer, mevrouw,
Via deze nieuwsbrief willen wij u graag nader informeren over onderwerpen die voor u interessant
kunnen zijn.
Wij zijn trots dat u voor FlexiCura heeft gekozen als thuiszorgorganisatie en wij willen u nog vele
jaren van dienst zijn!

Levenstestament
Stelt u zich soms de vraag wie uw zaken zou kunnen regelen als u niet meer in de
gelegenheid of in staat bent om uw eigen wil te uiten? Bijvoorbeeld door een
geestelijke of lichamelijke ziekte of door andere onverwachte omstandigheden.
Het is wenselijk om bovenstaande vraag tijdig met familie en naasten te bespreken en een
volmacht van uw vertrouwenspersoon juridisch vast te laten leggen bij een notaris.
Dit gebeurt middels een levenstestament. In het levenstestament worden uw wensen en
regelingen met betrekking tot uw persoonlijke en zakelijke belangen vastgelegd. U kunt hierbij
denken aan het betalen van uw rekeningen, het wel of niet thuis blijven wonen en medische
wensen. Deze regelingen treden in werking op het moment dat u tijdelijk of langdurig niet meer
in staat bent uw wil te uiten en/of uw eigen belangen te behartigen.
In dat geval kunt u de bevoegdheid geven aan één of meerdere personen die u vertrouwt om uw
belangen te behartigen op het moment dat u dat zelf niet meer kunt.
FlexiCura kan u desgewenst begeleiden bij het proces van het aanstellen van een
vertrouwenspersoon en de juridische vastlegging hiervan.
Tevens is het mogelijk om u of uw vertrouwenspersoon door te verwijzen naar professionele,
onafhankelijke bewindvoerders.
Wilt u meer informatie dan kunt u contact opnemen met Bertha Freeke op 023-5100317.

Luxe maaltijden via Plat du Jour
Voor cliënten die graag een verse maaltijd wensen maar niet in
de gelegenheid zijn dit zelf te bereiden, is FlexiCura de
samenwerking aangegaan met Plat du Jour. Plat du Jour levert elke dag verse
maaltijden die bereid worden vanuit zorgvilla Huize Zocher in Haarlem.
De dagverse maaltijden worden elke ochtend vers bereid en ‘s middags koud aangeleverd. De
maaltijd is verpakt in een magnetronverpakking en eenvoudig op te warmen in de magnetron of
oven op het voor u geschikte moment.
U kunt de maaltijd tot 24 uur van te voren bestellen. De kosten voor één diner bedragen € 8,50.
Bij het bereiden van de maaltijden worden geen conserveringsmiddelen gebruikt.
Het menu is wisselend: seizoengerechten worden afgewisseld met Hollandse pot, rijstgerechten
en pasta. Speciale dieetwensen zijn ook mogelijk. En als u bezoek ontvangt, kunt u altijd extra
maaltijden bestellen!
Indien u gebruik wilt maken van Plat du Jour of als u meer informatie wenst, kunt u bellen met
Bert via 06 21463368.
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Intern opleiden medewerkers
Met het oog op de toekomst is FlexiCura twee jaar geleden gestart met het aanbieden van de
verzorgende 3IG opleiding aan haar medewerkers. Door het aanbieden van de opleiding krijgen
medewerkers de kans zich verder te ontwikkelen en kan FlexiCura nu en in de toekomst
beschikken over voldoende, goed opgeleide medewerkers en de goede kwaliteit van de
zorgverlening in stand houden.

Op 1 oktober 2015 heeft de tweede groep leerlingen hun welverdiende diploma in ontvangst
mogen nemen. Inmiddels is er ook een nieuwe groep leerlingen gestart met de verzorgende 3IG.
Zij zullen medio 2017 hun opleiding afronden

Kerstmarkt Heemstede
Zondag 13 december 2015 tussen 12.00 en 18.00 uur bezoekt
Charles Dickens het pittoreske Wilhelminaplein in Heemstede
alweer voor de derde keer tijdens de prachtige kerstmarkt 2015.
Op het Wilhelminaplein zullen figuranten, verkleed als Charles Dickens en tijdgenoten, optreden
en hun waren achter de kramen aan de man of de vrouw proberen te brengen. Onder het genot
van erwtensoep, poffertjes en glühwein kan er geluisterd worden naar diverse muziekoptredens,
waarbij de kerstliederen niet zullen ontbreken.
De Dickens kerstmarkt wordt georganiseerd door de Stichting Community Service Rotaryclub
Heemstede in samenwerking met lokale winkeliers en ondernemers. Het netto resultaat van de
georganiseerde activiteiten zal ten goede komen aan het door de Rotary Heemstede aangewezen
goede doel, Stichting Hospice Haarlem e.o.

Zorg tijdens de feestdagen
Zoals u van ons gewend bent, ontvangt u ook tijdens de feestdagen de gewenste ondersteuning.
Mocht u tijdens de kerstdagen en/of Oud en Nieuw niet thuis zijn of juist visite hebben waardoor
de verpleegkundige of verzorgende niet hoeft te komen dan zou het fijn zijn als u dit van te voren
aan ons doorgeeft zodat wij de planning en het aantal in te zetten medewerkers hier op kunnen
aanpassen. Indien u dat wenst, kunnen wij een ander zorgmoment voor u inplannen.
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