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Nieuwsbrief december 2022 

 

Beste bewoners, bezoekers en familie, 
 
Graag brengen wij u met deze nieuwsbrief weer op de hoogte van allerlei (belangrijke) 
nieuwtjes.  
 
Cliëntenraad  
Na twee jaar afwezigheid door corona heeft de Cliëntenraad op 28 november weer haar 

jaarvergadering kunnen houden. Hierbij was de bestuurder Ingrid 

Backus en de gehele cliëntenraad aanwezig.  De belangstelling 

was groot.  

Onderwerpen als corona, personele bezetting, ziekteverzuim, de energiekosten en het sluiten 

van de Passage zijn uitgebreid aan de orde geweest. Ook het Opendeuren beleid met 

betrekking tot leefcirkels, een project waarbij de bewoners van de Driesprong zich vrij binnen 

en buiten kunnen bewegen, is besproken en blijft een onderwerp van aandacht. 

Tijdens deze jaarvergadering was er voldoende ruimte voor vraag en antwoord hetgeen deze 

middag zeer waardevol heeft gemaakt voor bewoners, cliënten en mantelzorgers van La 

Providence. Vooral omtrent de komende sluiting van de Passage hadden de aanwezigen nog de 

nodige vragen die door de bestuurder Ingrid Backus uitgebreid, naar ieders tevredenheid, 

beantwoord zijn.  

De cliëntenraad heeft deze middag afscheid genomen van Bea van Dijk en Jan 
Vinken, twee trouwe cliëntenraadsleden. De voorzitter heeft hen beide in het 
zonnetje gezet, een mooi boeket rozen overhandigd en bedankt voor hun 
jarenlange, niet aflatende inzet.  

Daarna hebben we twee de nieuwe leden Ge Vossen en Hans 

Schoenmakers mogen verwelkomen. Wij wensen hun veel succes en 

een fijne samenwerking. 

Aangezien het leefplezier van de bewoners voor de cliëntenraad als heel belangrijk wordt 

beschouwd, was er na afloop van de vergadering gelegenheid voor een gezellig samenzijn 

onder het genot een drankje. Hier werd veel gebruik van gemaakt.  

 

De cliëntenraad wenst iedereen hele fijne 

feestdagen, een gelukkig maar vooral gezond   

2023  
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Rian Hermkens - Teamcoördinator Zorg 
Ook al kennen de meesten mensen binnen La Providence me inmiddels wel, 

wil ik me nog graag voorstellen in mijn nieuwe functie als Teamcoordinator 

Zorg.  Mijn naam is Rian Hermkens ik ben getrouwd met Paul, moeder van 3 

pubers Ward, Mees en Sofie. Wandelen in de natuur met onze hond Sam is 

na een werkdag heerlijke ontspanning voor mij. Ik word blij van 

bloemschikken, lezen, werken in onze moestuin en vervolgens lekker 

gezond koken voor ons gezin.  

In 1996 heb ik de opleiding tot Doktersassistente afgerond en ben ik 

begonnen met de inservice opleiding voor verpleegkundige in het ziekenhuis 

Venray. Een mooie leerzame tijd waarin de warme ziekenhuiszorg van het 

‘Venrayse’ langzaam veranderde en er rigoureuze plannen werden gemaakt 

voor een oversteek. In 2000 na mijn diplomering was de officiële oversteek en ben ik mee 

verhuisd naar VieCuri in Venlo om als verpleegkundige op de kraamafdeling en verloskamers te 

gaan werken. Hier heb ik 16 jaar met veel plezier gewerkt, mezelf verder ontwikkeld tot 

gespecialiseerd Obstetrie / Gynaecologie verpleegkundige en de laatste 3 jaar als meewerkend 

teamleider. In 2016 werd het tijd voor een nieuwe uitdaging, de vacature voor Coördinerend 

Wijkverpleegkundige in La Providence had direct mijn aandacht. Ik kende La Providence vanuit 

een revalidatietraject van mijn moeder, had La Providence ervaren als een fijne organisatie 

waar de cliënt centraal staat. De visie van La Providence paste bij mij als persoon en dit maakte 

dat ik deze grote stap durfde te maken van de Geboortezorg naar de Thuiszorg.  Na een positief 

sollicitatiegesprek waarbij Anette Jeuken mij de kans heeft gegeven om me in de Ouderenzorg 

verder te mogen ontwikkelen als verpleegkundige Geriatrie Gerontologie. Hoe gek kan het gaan 

dat ik nu 6 jaar later haar functie overneem. Met veel enthousiasme en energie ga ik aan de 

slag, om mijn kennis en ervaring te mogen gebruiken in deze functie. Waarbij ik vanuit de 

zorginhoud en de cliënt centraal, graag de ander in de kracht zet. 

 
 

Authentieke schilderijen van Engelse kunstenaars in La Providence 
In het 65-jarig jubileumjaar van SVZ’57 Grubbenvorst 
brengen zij hun geschiedenis in beeld. Zij ontvingen in de 
jaren 1989 tot en met 2003 van haar zustervereniging uit het 
Engelse Suckley een aantal waardevolle relatiegeschenken. 
SVZ’57 was op zoek naar een unieke locatie voor 4 
authentieke schilderijen. Een locatie in de samenleving waar 
ontmoeten centraal staat. Delen en beleven van 
herinneringen, verbinden en van en voor de gemeenschap. Al 
deze kernwaarden zijn gevonden in La Providence, waardoor 
dit stukje lokale historie niet verloren gaat en levend blijft. De 
4 schilderijen zijn te bewonderen in de oudbouw in de gang 
richting de oefenruimte. 
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Welzijn 
Wintertijd, de tijd van Sinterklaas en Kerst. Van gezelligheid, samenzijn en lange avonden. 

Binnen La Providence proberen we met onze activiteiten aan te sluiten bij de seizoenen. Dat 

betekent de komende weken vooral veel Kerstsfeer. Er zullen enkele concerten plaatsvinden. 

Let op de posters om te zien waar en wanneer deze zijn. Zoals jullie weten, wordt de Kapel door 

de Orde niet meer verwarmd. Denk dus bij een bezoek aan de Kapel aan een jas en evt. een 

dekentje voor over de benen. 

Kerst en Oud & Nieuw kunnen we gelukkig weer organiseren zonder de vervelende 

Coronamaatregelen.  

In het nieuwe jaar willen we jullie na een afwezigheid van twee jaar 

weer trakteren op een Nieuwjaarshow. Deze zal plaatsvinden op 

donderdag 12 januari in de avond. We kijken ernaar uit . 

Voor nu willen we jullie alvast een hele fijne kersttijd toewensen en een sprankelend, maar 

vooral gezond 2023! 

Mochten jullie nog ideeën hebben voor passende actvitieiten, laat het ons weten via: 

welzijn@laprovidence.nl 

Aandacht maakt alles mooier,  we blijven onze bewoners zo veel mogelijk leefplezier bezorgen! 

Tot de volgende keer,  

Micha, Petra, Lizette, Paulien, Ilona, Bianca, Niki, Henny, Leandra en Coby  

Team Welzijn 

 

Energie 
Ieder mens heeft behoefte aan contact, verbinding en positieve energie. Zonder energie komt 

niets in beweging. Letterlijk niet en figuurlijk ook niet. Een maaltijd kan niet bereid worden 

zonder energie en La Providence zou niet in prachtige kerstsfeer zijn gestoken, als velen daar 

geen energie in had gestoken. 

Wat betreft de letterlijke energie zijn we ons steeds meer bewust van de 

noodzaak om de investeren in duurzaamheid. Zo vervangen we lampen 

door led-verlichting en willen we niet meer energie gebruiken dan we 

nodig hebben. Zo heeft de Orde er voor moeten kiezen de verwarming laag of uit te zetten in 

de Kapel, vanwege de hoge energieprijs. De zusters hebben hun diensten nu in de Mariakapel. 

Voor activiteiten van La Providence, die de Kapel soms mocht ‘lenen’ van de Orde, moet een 

alternatief gevonden worden. Want we willen u niet in de kou laten zitten.  
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Bij de figuurlijke energie gaat het erom dat we de juiste energie 

weten te vinden in het contact met elkaar. En energie om dagelijks 

goede zorg en ondersteuning te bieden. Dat lukt het best in 

verbinding met elkaar. Want dan kunnen we goed afstemmen op 

elkaar en samen vraagstukken oplossen. Als het lukt om in 

verbinding te zijn, gebeurt er iets bijzonders.  

Je steekt ergens tijd en energie in, en je krijgt er energie voor terug. Bijzonder toch, die 

wederkerigheid van energie, maar dat is wel hoe het werkt.  

De feestdagen komen er aan. Gelukkig dit jaar geen lockdown maar alle vrijheid om te 

genieten. Ik wens u en uw dierbaren mooie kerstdagen toe. Vol energie gaan we dan naar 2023. 

 

Een warme groet,  

  

Ingrid Backus 
Bestuurder 


