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Voorwoord

Nieuwe gezichten

De afgelopen maanden zijn vele nieuwe collega’s gestart. Ook de komende 

maand(en) zul je nieuwe gezichten tegenkomen. Hierover lees je meer in deze 

nieuwsbrief.

In de vorige nieuwsbrief hebben we uitgelegd hoe we de woonzorgteams anders 

gaan organiseren. Dit gebeurt o.a. door de aanstelling van verpleegkundig 

coaches, zie pag. 10. Eindverantwoordelijke voor de zorg op elke locatie is:

• Raffy : Fabiola Martens

• De Leystroom : (interim) Juan-Manuel Flemming, samen met Idaline Bakx

• Lâle Buurstede : Joost van der Pluijm

In een eerdere mail heeft Gerjo Gloudemans, manager wonen, zorg en 

behandeling, uitgelegd wat het verschil is tussen deze rollen. 

Een andere wijziging is dat de rol van manager wonen, zorg en behandeling komt 

te vervallen. Deze functie was van tijdelijke aard en loopt per 1 september af. 

Via deze weg willen wij Gerjo bedanken voor de samenwerking en zijn inzet de 

afgelopen 7 maanden. Ondertussen zijn we op zoek naar een Coördinator 

(leidinggevende) behandeldienst, zie pag. 8

In het najaar staat nog een aantal zaken op de rol zoals de renovatie op Raffy. 

Op pagina 14 vind je de nieuwste tekening van de volledige begane grond.

In de nieuwsbrief van september en ook via het intranet (die volop in ontwikke-

ling is) geven we je een update van de verdere ontwikkelingen. Heb je vragen of 

wil je iets bespreekbaar maken, dan benader je je leidinggevende. Ook ben je 

welkom om bij mij binnen te lopen als je daar behoefte aan hebt. 

Vanaf 1 september elke donderdag open inloop 

spreekuur bestuurder van 13.00 tot 14.00 uur.

Kamer Ben de Valk, locatie Raffy (kantoorblok C)

Ik wens iedereen een fijne zomer(vakantie) toe en stay safe! Veel leesplezier met 

deze personeelsnieuwsbrief.

Ben de Valk
directeur-bestuurder a.i.
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Kwaliteit & Beleid
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Onze organisatie neemt deel in de beweging ‘Radicale vernieuwing 

verpleeghuiszorg’. O.a. kwaliteitsadviseur Siham Sbai is hierbij betrokken. Zij neemt 

deel in het actieteam Ruimte voor dementie. Met Daphne Mensink (van Sensire) 

onderzoekt zij - samen met diverse andere deelnemers binnen de beweging - wat 

het vraagt om deuren te openen op afdelingen waar mensen met dementie wonen. 

Het uitgangspunt hierbij is vrijheid. Door mensen met dementie te laten leven in 

vrijheid neemt onbegrepen gedrag af of kan het worden voorkomen. 

In dit artikel leggen Siham en Daphne uit waar zij en het actieteam nu staan en wat 

er nodig is om alle mensen met dementie in vrijheid te laten leven. Klik op de foto 

en lees het artikel:

Dit artikel verscheen ook in het tijdschrift Zorg & Zeggenschap. Pag. 41.

Heb je vragen of zelf ook ideeën? Praat er over binnen het team, met je 

leidinggevende of stuur een e-mail naar s.sbai@raffy-leystroom.nl.

Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg

Waar staat het actieteam ‘Ruimte voor dementie’?

https://www.loc.nl/wp-content/uploads/2022/06/Zorg-Zeggenschap-Zomer-2022-LOC-Waardevolle-zorg.pdf
https://www.radicalevernieuwing.nl/actueel/open-deuren/
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HR en Opleidingen
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JUNI

Melanie Peeters Helpende Lâle Buurstede

Christine Kerssies EVV’er Raffy

Naika Kouters Leerling verpleegkundige De Leystroom

Monica Wichmann Verzorgende IG Raffy

Kimberly van  Loon Verpleegkundige Raffy

Esra Celik Huiskamerassistent Raffy

Farida Alrais Verzorgende IG (nachtdienst) Raffy

Lineke Fromme Vrijwilligerscoördinator

Aswita Malwatta Helpende Raffy

Seda Arslan Relatiemanager Turkse gemeenschap

Guus Havermans Verpleegkundig coach De Leystroom

Marian Copier Welzijnsmedewerker Dagbesteding Raffy

JULI

Foroezan Mohammadi Helpende Raffy

Deny van Veldhoven Huiskamerassistent Raffy

Miranda van Miert HR Manager

Laetitia Solisa Huiskamerassistent Raffy

Semahat Sahin Helpende Raffy

Mariam Abduikader EVV’er Lâle Buurstede

Gülcen Kandemir Verzorgende IG Raffy

Hajar Zaitouni Verpleeegkundige Raffy

Perry Maas Kok Raffy

Liesje Palit Helpende Raffy

Lena Kieboom medewerker Administratie

Don Schenau Helpende De Leystroom

Patra Ewarihue Helpende Lâle Buurstede

Anita Kroon Woonbegeleider De Leystroom

Irma Broers Verpleegkundig coach De Leystroom

Aleyna Cakir Huiskamerassistent Lâle Buurstede

Ngoc Duong Huiskamerassistent Raffy

Oumaima Ben Jaddi Arts De Leystroom

Juan-Manuel Flemming (interim) locatiemanager De Leystroom

Nieuwe collega’s
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Ik ben Miranda van Miert jullie nieuwe collega bij deze 

prachtige organisatie. Stukje privé: ik woon samen met

mijn man, 3 kinderen (leeftijden 8, 5 en bijna 2) en een 

gekke bejaarde hond in Zundert. Ik houd (beetje te veel) 

van lekker eten, gezelligheid met vrienden en familie en 

sleep mezelf 1 x per week naar de sportschool. 

Mijn functie van HR manager is nieuw binnen de organisatie. Ik heb een heel warm welkom 

ervaren van zowel mijn team als alle collega’s die ik tot nu toe heb ontmoet. In mijn werk 

vind ik duidelijkheid belangrijk en resultaatgericht werken. De taak die er ligt is om de basis 

op orde te krijgen en HR verder te professionaliseren. 

Ik ben opgeleid als arbeids- en organisatiepsycholoog, in mijn loopbaan heb ik in 

verschillende branches gewerkt zoals IT en techniek bedrijven en de laatste jaren in de zorg. 

Bij Avoord (ook ouderenzorg) heb ik veel mooie projecten kunnen opzetten voor meer 

instroom, duurzame inzetbaarheid en werkgeluk. Bij Bravis (ziekenhuis Roosendaal) heb ik 

me vooral vastgebeten in een warm welkom voor nieuwe collega’s, 

arbeidsmarktproblematiek en datagedreven werken binnen HR. 

Ik krijg energie als ik impact kan maken, echt iets tofs wegzetten waar een organisatie 

verder mee kan. Verbinden is mijn werk en mijn passie, samen word je beter en samen laat 

je een organisatie groeien. Dat is mijn insteek bij Raffy-Lâle-Leystroom; samen verder 

groeien, goed beleid wegzetten en streven naar meer werkgeluk bij alle medewerkers.

Met enthousiaste groet,

Miranda van Miert

HR manager

We nemen afscheid van een aantal (interim) HR-collega’s en dank en hen voor de 

samenwerking. Na de zomervakantie start een senior HR adviseur. De vacature van

junior HR adviseur & recruitment staat uit.

EVEN VOORSTELLEN

AUGUSTUS

Dewi van Hoek Beleids-/projectmedewerker

Chaimae Abarkan Verzorgende IG Raffy

Andrea Gerritzen Verpleegkundig coach Raffy

Tanja Heurter Verpleegkundig coach Raffy

Kitty Geers Praktijkopleider

https://www.samenkleurrijk.nl/l/hr-professional
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Hallo mijn naam is Seda Arslan. Een jongvolwassen 

dame met ruime ervaring op verpleging en 

welzijnsgebied. Ik ben 31 jaar, waarvan al 11 jaar 

gelukkig getrouwd met de liefde van mijn leven en 

8 jaar moeder van twee hele knappe boys. Ik ben 

erg ambitieus en heb een grote dosis energie en 

lef, ik beschik over een sterke gedrevenheid om 

goede prestaties te willen bereiken.  

Als het gaat om activiteiten organiseren, creatief 

tekenen, innovatie en projecten implementeren zul

je mij zien stralen van energie. Door verschillende 

watersporten, verre reizen, fotograferen en 

wandelen in onbekende natuurparken ben ik 

dankbaar voor wat er is geweest en moedig voor 

weer nieuwe mogelijkheden in de toekomst. 

Wees niet bang voor vernieuwing, heb het lef voor verandering en 
overwin je angsten, geloof in de mogelijkheid van het onmogelijke!!

Sinds mijn 14de werk ik binnen de gezondheidzorg. In mijn 18 jaar zorgervaring heb ik de 

kans gekregen om met verschillende doelgroepen samen te werken en mijzelf daarin te 

scholen. Ik ben begonnen in het onderwijs/de kinderopvang, vervolgens heb ik 6 jaar in de 

gehandicaptenzorg gewerkt waarvan 3 jaar met autistische pubers als activiteit/woon-

begeleider. In de afgelopen 8 jaar heb ik ervaring opgedaan bij psychogeriatrische en 

somatische ouderen binnen intramurale verpleeghuiszorg. Tijdens mijn opleiding 

management in de zorg heb ik één jaar gewerkt op afdeling zorgbeleid en mijn laatste jaar 

als kwaliteitsbeoordelaar/auditor. 

Sinds vorig jaar heb ik me heel erg actief ingezet als vrijwilliger binnen de Turkse moskee in 

Bergen op zoom. Na een aantal scholingen dat ik heb mogen geven en bijeenkomsten voor 

nieuwe ontwikkelingen had ik mijzelf voorgenomen om mijn kennis en vaardigheden veel 

meer in te zetten en te delen binnen de Turkse gemeenschap. Net dat ik bezig was met 

verschillende projecten kreeg ik op mijn LinkedIn-pagina een vacature binnen van 

relatiemanager Turkse gemeenschap. Een functie wat volledig aansloot op mijn 

toekomstige carrièreperspectief. 

Vanuit mijn rol zal ik het komend jaar verschillende samenwerkingen aangaan met andere 

zorgorganisaties, bijdrage leveren om de bewoners capaciteit van Lâle te vergroten. Turks 

sprekende medewerkers werven voor de afdeling. PR-media gebruik aanpassen en nieuwe 

innovaties waar nodig inzetten. Vrijwilligers werven voor individuele welzijnsactiviteiten van 

de bewoners op Lâle. Cultuurscholing ontwikkelen en aanbieden voor nieuwe medewerkers. 

Bedankt voor de tijd die je hebt genomen om kennis te maken met mij. Ook ik neem graag 

de tijd om met je kennis te maken. Dit was mijn reis tot nu toe. Ik kijk uit naar de toekomst 

met een glimlach, want ik weet dat het mij nog hele mooie dingen zal brengen.  

Groetjes Seda
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Hallo, 1 augustus start ik als beleids-/projectmedewerker en 

graag stel ik mij even aan je voor.

Ik ben Dewi van Hoek, 38 jaar en woon op loopafstand van 

locatie De Leystroom. Voor mij wel wennen om straks te 

voet of op de fiets naar het werk te kunnen gaan, want mijn 

laatste opdracht binnen ABN AMRO was namelijk in 

Amsterdam. Binnen de bank heb ik IT gerelateerde 

projecten gedaan. Het was mijn taak om de wensen en 

eisen van de organisatie ten aanzien van de nieuwe 

software in kaart te brengen. Een leuke functie waarbij ik in 

contact stond met heel de organisatie en ik veel over de 

diverse processen binnen de organisatie heb mogen leren.

De reden dat ik de overstap naar de zorgsector heb gemaakt, is dat ik graag mensen wil 

helpen en samen met anderen van betekenis kan zijn voor onze medemens. Dat ik 

specifiek voor Raffy-Lâle-De Leystroom heb gekozen, heeft te maken met de doelgroepen 

die jullie ondersteunen. Ik wil graag meer met mijn Indische achtergrond doen, maar ik 

vind het ook leuk om als nieuwkomer in de zorg mee te kunnen kijken bij Lâle en De 

Leystroom. Vanuit mijn rol als beleids- en projectmedewerker wil ik graag een bijdrage 

leveren aan de doelstellingen die Raffy-Lâle-De Leystroom nastreven. Ik kijk ernaar uit om 

samen met jullie aan de slag te mogen gaan en hoop jullie snel te ontmoeten.

Hartelijke groet,

Dewi van Hoek

We zijn op zoek naar een 

Coördinator behandeldienst / 

Leidinggevende voor 

behandeldienst. 12 tot 24 uur. 

De vacature staat uit bij K+V 

Interim Management & 

Werving en Selectie.

Klik op de foto voor meer 

informatie.

https://kv.nl/vacatures-en-opdrachten/coordinator-behandeldienst-stichting-woonzorgcentrum-raffy-leystroom/
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GESLAAGD

Chapeau voor onze geslaagden! 7 collega’s hebben de opleiding met goed 

resultaat afgerond en hun verdiende diploma nu op zak! Proficiat en veel succes 

in jullie (nieuwe) functie. Trots op jullie!

Helpende opleiding

Raffy: - Monique Bodelier

- Marian Ladestein

- Emilia Siadari 

Lâle Buurstede: Nese Canpinar  

Verpleegkundige opleiding

Raffy:       Shanaya Engels

De Leystroom: Lisette Fransen

Lâle Buurstede:  Rokhsar Satari

JUBILARIS

1 juli 2022 was Mirella Janssen 

25 jaar in dienst.

Van harte gefeliciteerd met 

deze mijlpaal!
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VERTROUWENSPERSONEN 

BIJ ONGEWENST GEDRAG OF 

SCHENDING INTEGRITEIT

(dit is een herhaling)

Onze organisatie kent twee externe vertrouwenspersonen voor 

de medewerkers. Zij zijn niet in dienst zijn van Raffy-Lâle-Leystroom, 

maar naast de organisatie staan. Daardoor kunnen zij maximaal 

vertrouwelijkheid bieden. Zij vervullen deze rol voor meerdere organisaties en zijn daarvoor 

geschoold. Hierdoor voldoen zij aan de kwaliteitseisen die aan een vertrouwenspersoon gesteld 

worden.   

Ongewenst gedrag

Mogelijk word je in je werksituatie geconfronteerd met een vorm van ongewenst gedrag door 

collega’s of je leidinggevende. Hierbij valt te denken aan seksuele intimidatie, pesten, 

discriminatie of agressie. Het is vervelend als je hiermee te maken krijgt. Het is goed om te 

weten dat je zo nodig een beroep kunt doen op een externe vertrouwenspersoon. 

Zij bieden je in eerste instantie een luisterend oor en zij zijn er voor jou en jouw verhaal. Zij 

helpen je jouw ervaringen in het juiste perspectief te zetten, denken met je mee voor 

oplossingsrichtingen, de stappen die je daarin kunt zetten en wat je daar voor nodig hebt. Als 

externe vertrouwenspersoon zijn zij dus beschikbaar als steun voor jou. 

Integriteit

Wanneer het niet mogelijk is om veilig een vermoeden van een misstand te bespreken met je 

leidinggevende kun je terecht bij één van de externe vertrouwenspersonen. Het gaat om zaken 

die schade aanbrengen aan Raffy-Lâle-Leystroom. Onder een vermoeden van een misstand 

wordt o.a. verstaan een schending van wet- en regelgeving, een strafbaar feit zoals diefstal, 

corruptie en valsheid in geschrifte of een gevaar voor de volksgezondheid, de veiligheid of het 

milieu. Met jou wordt gekeken of er een redelijk vermoeden van een misstand is en welke 

vervolgstappen wenselijk zijn. 

Routing 

Waar mogelijk bespreek je de situatie eerste met je leidinggevende of diens leidinggevende. 

Is dat niet mogelijk, neem dan contact op met één van de externe vertrouwenspersonen.

Contact

Je bent vrij om met één van hen contact te zoeken. Samen met jou wordt bekeken of 

telefonisch contact volstaat of dat er een afspraak gemaakt moet worden voor een gesprek. 

Deze afspraak hoeft niet op één van de locaties van Raffy-Lâle-Leystroom plaats te vinden. 

Externe vertrouwenspersonen:

• Theo de Bruyn  tel. 06 - 20 30 92 91

• Hélène Nijhoff  tel. 0165 - 53 44 23



Zorg & Welzijn
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THEATERTIP

Teun Toebes gaat de 

theaters in met 

VerpleegThuis. 

De 22-jarige vertelt hoe 

het is om te leven op de 

gesloten afdeling van een 

verzorgingstehuis.

Als afgestudeerd student ouderenverzorging weet Teun hoe erg het kan zijn te moeten leven 

met dementie. Toch wil hij écht ervaren hoe het is om te wonen op de gesloten afdeling van 

een verzorgingstehuis. Daarom woont hij als kerngezonde jongen op de dementieafdeling. 

In zijn boek VerpleegThuis schreef Teun al over zijn ervaringen. Nu deelt hij deze verhalen en 

anekdotes in zijn gelijknamige theatershow. Klik op de foto voor meer informatie en data.

Raffy

Boutaina Sbai

Laura van Woerden

Andrea Gerritzen (per 1-8)

Tanja Heurter (per 1-8)

De Leystroom

Anouk Meeuwsen

Guus Havermans

Irma Broers

Nikki van Woudenberg (per 1-10)

Lâle Buurstede

Angelique Spitters

Wilgert Strik

DE VERPLEEGKUNDIG COACHES

ZIJN: De verpleegkundig coach biedt primair inhoudelijke coaching 

aan het team. De verpleegkundig coach is beschikbaar en nabij 

voor zorginhoudelijke vragen en problemen. De verpleegkundig 

coach is geen leidinggevende. De coach gaat ook geen werk 

doen wat jullie nu doen. Ons doel is juist dat je doet waartoe je 

ben opgeleid. De coach is er om jullie individueel en als team te 

ondersteunen in het dagelijkse werk. Als je ergens niet goed 

uitkomt, iets lastig voor je is, dan kan je de coach om advies 

vragen. Doel is dat de coach je helpt om dit zelf te leren en hij/zij 

zal het dus ook niet van je overnemen. Ook kan het zijn dat de 

coach dingen ziet tijdens het werk waarvan hij/zij zich afvraagt of 

het niet beter anders kan. De coach zal dan met je hierover in 

gesprek gaan. Niet om je te bekritiseren, maar om met elkaar te 

beoordelen wat het beste is voor de bewoner en/of voor jou. De 

coach is geen werkbegeleider en geen praktijkopleider. De coach 

is er dus niet specifiek voor leerlingen, maar voor het hele team. 

Met het aanstellen van de coaches willen we een veilig leer- en 

ontwikkelklimaat bevorderen waardoor het in onze organisatie 

fijn werken en fijn wonen is. Ook krijgen de coaches een 

belangrijke rol in de omslag die we willen maken om de “kwaliteit 

van leven” en “eigen regie” nog meer centraal te stellen in onze 

zorg en ondersteuning.

https://www.theater.nl/verpleegthuis-teun-toebes


Voor de geïnteresseerde lezer

Locatie Raffy heeft een bibliotheek. In de multifunctionele ruimte staan twee kasten vol 

met boeken. Door corona is er de laatste twee jaar weinig aandacht voor geweest.

Vrijwilliger Angelique Brekelmans - die ook levensverhalen van bewoners schrijft- heeft 

daar verandering in gebracht. Ze heeft op dit moment ruim 700 titels geïndexeerd van 

vooral romans die als onderwerp Nederlands-Indië hebben. Er zijn ook boeken die 

gaan over het leven in de kampen tijdens de tweede wereldoorlog. 

Nieuwe aanwinsten verkregen bij een bezoek aan de bibliotheek van de KMA;  over de 

bersiap, de KNIL, Atjeh. Met grote dank aan de conservator van de KMA.

Dat de kasten op slot en daardoor boeken ongelezen zijn, komt verandering in. 

Binnenkort is er een catalogus en de mogelijkheid een boek te lenen. We zijn binnen 

Raffy aan het kijken hoe we de bibliotheek een fysieke (nieuwe) plek kunnen geven. Een 

plek waar het ook mogelijk is elkaar te ontmoeten en een gesprek te hebben over een 

schrijver of een onderwerp. Ook kijken we of en hoe digitalisering mogelijk is. We 

houden jullie op de hoogte. 

In de hal komt een voorlopige voorziening met een kleine boekenkast en leestafel waar 

bewoners, medewerkers en externen de mogelijkheid hebben kennis te maken met de 

Nederlands-Indische cultuur. 

Boeken verkoop

Er zijn boeken (literatuur) dubbel. 

Sommige exemplaren zijn oud en 

dat betekent uitgegeven voor 1950. 

Maar we hebben ook boeken die 

later zijn uitgegeven en misschien 

nog iemand blij kunnen maken. 

We willen die boeken onder de 

aandacht brengen, de opbrengst 

(boeken zijn €1,50 per stuk) is voor 

de bewoners. De medewerkers van 

recreatie en welzijn beheren het potje. 

De boeken die we nu centraal stellen zijn van Aya Zikken. Het boek de Atlasvlinder is 

het meest bekend van haar. Heb je interesse? Stuur een mail aan: 

bibliotheek@raffy-leystroom.nl. 
Je kunt de exemplaren inzien bij Ria van Ingen.
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Facilitair en Huisvesting

Renovatie locatie Raffy
De tekeningen zijn getoetst op haalbaarheid en betaalbaarheid. Dit is afgerond. We 

zijn nu met WonenBreburg in gesprek over de kostenberekening om de plannen 

verder definitief te kunnen maken. Na de zomer gaan we werken aan een plan voor 

de uitvoering om te kunnen starten met de renovatie (in 2023).

Hier een schets vanaf de entree gezien:

Op de volgende pagina zie je het laatste concept van de begane grond.

Nieuwbouw Lâle
Voor de nieuwbouw Lâle (tegenover pand Raffy) zitten  we in de fase van voorlopig 

ontwerp naar definitief ontwerp. Het definitief ontwerp zal voor november gereed 

zijn, waarna de bouwvergunning ingediend wordt.

We zijn o.a. nog bezig de algemene ruimtes verder vorm te geven, samen met 

WonenBreburg. In de volgende nieuwsbrief zullen we de nieuwe tekeningen van 

het pand en een van de woongroepen met je delen.

Prijsstijging horeca
Overal zie je de horecaprijzen stijgen. Dit heeft voornamelijk te maken met de 

wereldwijde prijsstijgingen van o.a. voedingsmiddelen en energie. Ook wij 

ontkomen er niet aan om de horecaprijzen te verhogen. Dit zal ingevoerd worden 

per maandag 12 september 2022.
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Communicatie en PR

Filmset De Leystroom

In mei heeft locatie De Leystroom meegewerkt aan een korte (fictie)film die gemaakt 

werd door 3e jaarstudenten aan de St. Joost academie in Breda. Voor een bepaalde scène 

waren zij op zoek naar een geschikte filmlocatie en tijdens hun zoektocht naar een 

verpleeghuis met grote tuin was het De Leystroom die hun aandacht trok.

In de scène bij De Leystroom (10.48 – 14.45 min.) maakt de hoofdpersonage als 

vrijwilliger, een buitenwandeling met een oudere mevrouw in een rolstoel bij een 

verzorgingstehuis. Tijdens deze wandeling krijgen de 2 personages een goed gesprek 

waarin advies wordt gegeven dat gaat helpen bij de traumaverwerking van ons 

hoofdpersonage.  

De korte film staat op Youtube en heeft in juni ook twee bioscoopvertoningen gehad in 

het Chassé theater in Breda. De studenten bedanken De Leystroom voor het fijne 

ontvangst en de medewerking.

https://www.youtube.com/watch?v=F0Nu3gK4pbo
https://www.youtube.com/watch?v=F0Nu3gK4pbo
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Throwback time

Van een geslaagde Pasar Raffy 10 juli (klik op foto voor de serie):

Een van onze vrijwilligers heeft een korte video compilatie gemaakt van de 

pasar. Deze kun je op ons Youtubekanaal bekijken:

https://www.samenkleurrijk.nl/l/drukbezochte-pasar-raffy/
https://www.youtube.com/watch?v=V0aL-VkPpPM
https://www.youtube.com/watch?v=V0aL-VkPpPM


17

Bewoners en medewerkers kijken terug op een geslaagde feest 3-daagse in 

juni bij locatie De Leystroom. Mede mogelijk gemaakt door: Shantykoor De 

Markmakkers uit Ouden-Bosch, onze kok Ayse, DJ Max de Koning en zanger 

Rob van Terheijden. Hartelijk dank voor jullie aanwezigheid & inzet! 

We hebben genoten.
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Trending

We zijn met ons personeelsfeest ‘aftermovie’ trending (geweest)! 

Heb je de video gemist? Check ‘m hier nog eens!

De foto’s staan ook nog online. Je kunt ze opslaan en voor jezelf behouden, 

afdrukken, delen etc.

https://www.youtube.com/watch?v=rckm6zJSRtQ
https://myalbum.com/album/rbnTu7xyUmBC


Vragen over de nieuwsbrief, mail naar:

communicatie@raffy-leystroom.nl

Externe vertrouwens-

personen:

• Theo de Bruyn

tel. 06 - 20 30 92 91

• Hélène Nijhoff

tel. 0165 - 53 44 23

mailto:communicatie@raffy-leystroom.nl?subject=Kopij%20voor%20de%20eerstvolgende%20Personeelsnieuwsbrief

