Handboekje visuele identiteit

Wat is dit?
In dit handboekje wordt de visuele identiteit van Topaz beschreven.
Dat doen we duidelijk, kort en bondig. Er zijn heldere, soms zelfs strenge spelregels,
maar omdat een visuele identiteit nooit een rigide keurslijf mag zijn, is er ook
een zekere mate van vrijheid. Dat betekent wel dat er altijd iemand met een
vormgevingsachtergrond betrokken moet zijn bij de toepassing van de
visuele identiteit, zeker als het middelen betreft die bepalend zijn voor het beeld
van Topaz naar buiten.
Maar, laten we bij het begin beginnen. Waarvoor bestaan we?

Ons Motto
Topaz is er voor mensen die intensieve zorg nodig hebben. Die niet meer
zelfstandig kunnen wonen, of die tijdelijk ondersteund moeten worden door
ziekte, ouderdom of een combinatie van die twee. Ons doel is om deze mensen
hun leven voort te laten zetten zoals ze dat zelf willen. Om dat voor elkaar te
krijgen kijken we verder dan de situatie waar mensen nú in zitten. Ook het leven
dat ze achter zich hebben is belangrijk. We willen dat hele leven leren kennen,
zodat we de zorg kunnen bieden die bij ze past. Ook als mensen oud of ziek zijn
hebben ze tenslotte recht op geluk. Ons motto luidt dan ook:

Visuele
uitgangspunten
De belangrijkste uitgangspunten van de visuele identiteit van Topaz zijn
menselijkheid, warmte en het gevoel welkom te zijn. Je voelt je thuis bij Topaz.
Maar het slaat niet door in zweverigheid: Topaz is een betrokken, maar ook
een nuchtere organisatie. Daarnaast zijn vakmanschap en innovatie belangrijke
uitgangspunten. De balans in de huisstijlelementen (zie hierna) bepaalt of nadruk
in de uitstraling meer op de menselijke of innovatieve kant ligt.
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Het logo en de onderregel
kunnen los van elkaar
worden gebruikt. De
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onderregel is dus geen
vast element van het logo.
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Maar als het samen wordt
gebruikt, dan bij voorkeur
gestapeld, zoals op deze
pagina.
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Zorg voor voldoende contrast met de ondergrond
Wanneer het logo in kleur wordt gebruikt, gebruik altijd 2 kleuren

Te weinig contrast, onleesbaar
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Onderregel en zet-letters in dezelfde kleur, doodle is afwijkend
Bij de gestapelde variant, deze verhoudingen aanhouden

onderregel moet in wit
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Soorten logo’s aangeleverd
• met en zonder onderregel
• full colour, pms, rgb, zwart en diap
• klein (tot 21 cm) en groot gebruik (van 21 cm tot 53 cm)
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Geïnspireerd
op de geometrische
lettertypes
uit de jaren ‘20

Halis rounded
geometric sans-serif
De scherpe kanten van de Halis rounded zijn afgerond
waardoor het letterbeeld vriendelijk oogt.
Halis light, spatiëring optisch -20
Halis book, spatiëring optisch -20
Halis regular, spatiëring optisch -20
Halis medium, spatiëring optisch -20
Halis bold, spatiëring optisch -20
Halis black, spatiëring optisch -20

‘Je moet een beetje gek zijn om hier
te wonen. Maar je moet ook een
beetje gek zijn om hier te werken.’

Halis rounded is ontworpen
door Ahmet Altun

aankopen via: https://www.fontspring.com/fonts/ahmet-altun/halis-rounded
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Halis Rounded
Halis Rounded is een grote letterfamilie. In principe kunnen alle varianten gebruikt
worden (van light t/m black), maar wees zuinig met varianten binnen één uiting.
Hou het puur en functioneel.
In de voorbeelden verderop in dit boekje zie je hoe de typografie is toegepast.

aankopen via: https://www.fontspring.com/fonts/ahmet-altun/halis-rounded
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Arial
Als Halis Rounded niet beschikbaar is, gebruik dan Arial.
Zoals bijvoorbeeld in mail, open MS Office bestanden die naar externe worden
verzonden. Zo voorkom je dat de teksten verspringen.
De Arial is een standaard font op een Windows en Apple computer.
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Kleurenpalet
Een breed kleurenpalet geeft rijkheid, diversiteit en eigenheid aan de uitingen.
Gebruik niet alle kleuren op 1 vlak, maak combinaties van 2, 3 of 4 kleuren.
Gebruik de blauwe tinten altijd in combinatie met een gele en/of bruine tint,
anders mist het warmte. Zie ook de voorbeelden verderop in dit boekje.

zuinig met blauwe tinten
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Pantone: 135U (uncoated papier)
Pantone: 141C (coated papier)

Drukwerk
Pantone: 116U (uncoated papier)
Pantone: 7549C (coated papier)
c0 m30 y100 k0

Drukwerk
Pantone: 7692U (uncoated papier)
Pantone: 2159C (coated papier)
c60 m26 y0 k45
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Handmatig
Handmatige elementen maken de vormtaal. Het zijn met verschillende pennen
gemaakte ‘doodles’ en strepen. Gebruik ze esthetisch. Vergroot, snij aan, geef kleur
en experimenteer, maar maak uitingen niet onnodig druk.
Zie ook voor het gebruik van de vormtaal de voorbeelden verderop in dit boekje.
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Vormtaal biblioteek
(Geen eigen doodles of strepen maken)
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Fotografie
Binnen Topaz worden veel foto’s gebruikt, op allerlei plaatsen. Op de homepage
van de website staat bijvoorbeeld een foto, maar op pagina 37 van het jaarverslag
ook. Je kunt niet aan al die foto’s dezelfde (hoge) eisen stellen. Daarom maken we
onderscheid tussen beeldbepalende foto’s en ondersteunende foto’s.
Op de volgende pagina’s worden ze afzonderlijk behandeld en beschreven.
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Beeldbepalende foto’s
Dit zijn de foto’s die het beeld van Topaz naar buiten bepalen. We gebruiken ze
dus op alle middelen die letterlijk ‘beeldbepalend’ zijn, bijvoorbeeld een folder,
een poster, een advertentie, de hoofdpagina’s van de website, etc.
In het geval van Topaz zijn dit vaak (maar niet altijd) beelden van de mensen voor
wie we zorgen, soms ook in combinatie met een (of meer) verzorgende(n). Tot zover
niks nieuws. Maar waar bij traditionele ‘zorg-fotografie’ de cliënten vaak in een
afhankelijke situatie worden geportretteerd, gaan we bij de fotografie van Topaz altijd
uit van de kracht en eigenwaarde van de mensen. >

Logo

Typografie

Kleur

Vormtaal

Fotografie

Voorbeelden

Vervolg beeldbepalende foto’s

Dat betekent ook dat het perspectief altijd op de hoogte van de geportretteerde
cliënten ligt, dus nooit vanuit een hoger standpunt naar beneden gefotografeerd.
Let wel: de nadruk op eigenwaarde betekent niet dat we alleen maar lachende
mensen laten zien. We tonen een realistisch beeld van hoe het is om bij Topaz
te wonen, te werken of te verblijven.
Een aparte vermelding betreft het gebruik van foto’s van objecten. Omdat het motto
van Topaz ‘Het hele leven telt’ luidt, kan het leuk en functioneel zijn om objecten
te laten zien die in het leven van de bewoners een rol spelen (of hebben gespeeld).
Bijvoorbeeld de camera van iemand die altijd fanatiek fotograaf is geweest, een oude
koektrommel, een horloge, etc.. Ook deze objecten verdienen zorgvuldige fotografie;
het zijn immers objecten die iets belangrijks vertegenwoordigen.
Zie de volgende pagina voor voorbeelden.
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Ondersteunende foto’s
De naam zegt het al: alle niet-beeldbepalende foto’s noemen we ondersteunende
foto’s. Dit hoeven niet altijd portretten van mensen of objecten te zijn, het kunnen
ook hulpmiddelen zijn of gebouwen. Maar ook hier houden we ‘het hele leven telt’
in ons achterhoofd. Vermijd vooral beelden waarin mensen zich in een afhankelijke,
hulpverlenings-achtige situatie bevinden.
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Stationery

Bianca Rozendaal

Bianca Rozendaal

Aaltje Noordewierlaan 50
2324 ks Leiden
071 57 98 366 • 06 47 16 57 60
b.rozendaal@topaz.nl
www.topaz.nl

Aaltje Noordewierlaan 50
2324 ks Leiden
071 57 98 366 • 06 47 16 57 60
b.rozendaal@topaz.nl
www.topaz.nl
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Stationery
Shell
locatie Pernis
t.a.v. Hanna Leentvaar
Maashavenkade 205
3072 ES Rotterdam

Aaltje Noordewierlaan 50
2324 ks Leiden
071 579 83 00
info@topaz.nl
www.topaz.nl
btw 1783.70.885.b.02
kvk 67329357
iban nl99bank0123 456 789

Datum
16-10-2018
Kenmerk Huisstijl 2019
Betreft
14 punten

Beste Hanna,
Od mintiscient. Luptatum ratia con non estin conse et lit occusti busanihitam eostrum necum eici
tor rest lant fugias ut qui dentet apiendu samenia cone dolupti usapienis idi quas dolorrum quuntent
occusti cus dem doluptaqui as explignata dolecus apiendi desequunt od que nus.
Aximpedit ipicid utatus dolum dolorat moloribustem as estibus, ut enis aut quae velitem ilibus
aut magnatem dolo et litis desenti corpor molupisciat as culliti onetus moluptam, soluptiorati odit
delluptat.
Molorep tataepr eicatem vent liqui ut expedig natempores aut faccum que liquuntiur sape doluptius
ipsum reris nemodionsed ut adit hario que sam id qui dolo consedignam faccum ulla cumquam
laboreris ma nistium acescilia velibus temporum ere exererf erumquam reped et atinull uptatam
utate dus mi, il im aut as reruptatur mo officiusti cullitatium fugias et quaeri cumquam, omnimagnis
doluptas et, voluptatem. Di totatestium, idipsam volorro ma ditaspero di restiost volestio et prat
est aut volumqu ibusam net, nihit quid quid maiorum, ipicias vendusdant vitatio nsenias ipsam,
sincidessim quid elis explaud aerumquo te essim earum et quaes eiciasitiis endanto ipsunt abo.
Upta inus qui ut lacerum ex excerchil il il ipitatinum dic to esti consequae quis sitibus, coreperios et
laborem volupti usapicium dolorit volorum qui de voluptatquam que dolupta tiostibus essit fugitat
endi.
Hariatur sectatem solor re explitatur?
Hicab ident lam asserumquia inveria aliquist ut quo ma aut ipsunt ulparia sit dolo et ilignih illesedi
to temodia quias etur sin parchit arcid elendi quiatquostis ut quatiis autemod itatur sentis ex ea
dolupitemo ellaute molorum, sunt.
Vriendelijke groeten,
Hanna Leentvaar
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onderdeel van de beeldtaal
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Cum re voluptur ximus, nihille ndusdamus
Optatibusam labor sandis qui officieni bea nimpor as pel
maximus danimus, accuptur aut et qui quia nihici tem
cum natur, explita quodias pelique voluptur, ex evendi
beat lati offic tore la pra nimetur, utem quam, sinciet
quam, consequo blatiae veribus magnis adi verspic itatus endae ium venditaest ad quiaspe ribusapelit, intium
di nus, quaecup tationsent, quo optatiur aliquo eum
sint re nam isintia volor ad maionse vit volente nonet, te
estem entem ra dolupta ernatem nem quam, solorem
sum nullam simost ent que pre min eum faciet etus susdae. Et expla sequas sit aut quam voluptae ide dolo est,
eum faceperro omnis dolut lamus pe litaturibus.
Esto to mo consed molorem numenis plitibus quo odigendam voluptatia sunt reiusto rescient, quam excerfe
rorepudis repeliqui dolorer estint.
Aquia aut pre pa sandandam quis si cusandam non et ut
aliatur.

Welkom
Wij zijn er voor mensen die intensieve zorg nodig
hebben. Die niet meer zelfstandig kunnen wonen, of
die tijdelijk ondersteund moeten worden door ziekte,
ouderdom of een combinatie van die twee. Ons doel
is om deze mensen hun leven voort te laten zetten
zoals ze dat zelf willen.

Overduin in Katwijk

Het leven is te kostbaar om afgeraffeld te worden.
Iedere fase is even betekenisvol. Ook als je oud
of ziek bent heb je recht op geluk. Wij hebben,
samen met hun dierbaren, het voorrecht én de
verantwoordelijkheid om dat mogelijk te maken.

Volor alici toriti sus nos
quunt autas eaquodit ea
Pestiis magnim ercil ipidel
eicati none eaqui volorum,
tecerro dolores ea sequas con
con non reperspit, quat as
doloruntent.
Cum re voluptur? Aximus,
nihille ndusdamus.
Optatibusam labor sandis qui
officieni bea nimpor as pel
maximus danimus, accuptur
aut et qui quia nihici tem cum
natur, explita quodias pelique
voluptur, ex evendi beat lati
offic tore la pra nimetur, utem
quam, sinciet quam, consequo blatiae veribus magnis
adi verspic itatus endae ium
venditaest ad quiaspe ribusapelit, intium di nus, quaecup
tationsent, quo optatiur aliquo
eum sint re nam isintia volor
ad maionse vit volente nonet,
te estem entem ra dolupta

Lumquam as aut optate
nimagnis ea dolorporpor solorum sequatu reperum que
et qui adit enimporpore, omni odigenit, coresequas sedi
omnimin cidenimus dollate mperita tatibus auda nus
sim con esequunt. Xerem et qui num cori totam, exerchi
litiatur? Sum et omnimus millupta simpor simus sinis aliqui sunt quiberf erchil il ipidenimus a solectur a volupti
uscius consequaest aperunti dolum restin con necatis
saestem simenimin pa sequias isi berferi aspedici volorep elignamet quatet aligenia.

Het gaat niet om regels,
het gaat om de relatie
Volor alici toriti sus nos quunt autas
eaquodit ea estiis magnim ercil
ipidel eicati none eaqui volorum,
tecerro dolores ea sequas con con
non reperspit, quat as doloruntent.
Cum re voluptur? Aximus, nihille
ndusdamus
Optatibusam labor sandis qui officieni bea nimpor as pel maximus
danimus, accuptur aut et qui quia
nihici tem cum natur, explita quodias pelique voluptur, ex evendi beat
lati offic tore la pra nimetur, utem
quam, sinciet quam, consequo
blatiae veribus magnis adi verspic
itatus endae ium venditaest ad
quiaspe ribusapelit, intium di nus,
quaecup tationsent, quo optatiur

aliquo eum sint re nam isintia volor
ad maionse vit volente nonet, te
estem entem ra dolupta ernatem
nem quam, solorem sum nullam
simost ent que pre min eum faciet
etus susdae. Et expla sequas sit
aut quam voluptae ide dolo est,
eum faceperro omnis dolut lamus
pe litaturibus. Esto to mo consed
molorem numenis plitibus quo
odigendam voluptatia sunt reiusto
rescient, quam excerfe rorepudis
repeliqui dolorer estint.

Con exerunt otatus, sus eaquisi mporenimi, antorporesto magnatiaerro esserovid et aut fugiatem venis moditat
lacidel et volorro reiumquibus ipis et re qui qui atiis.
Agnati consequist utatect emporerit alitio.
Eque laccat et et autemqu atquiam que velit aut fugia
vel idunto es nulpa con pa nos verroviditem faciis susant qui velit mo.Volor alici toriti sus nos quunt autas
eaquodit ea estiis magnim ercil ipidel eicati none eaqui
volorum, tecerro dolores ea sequas con con non reperspit, quat as doloruntent. Evelite conet facculpa elloria
dolor sandent a qui ut ut optur rehende lestisc imenis et
doluptas inci veliquis. Uscipsunt quis magnimet pla nem
fugiati oreptia idis doluptaquodi doluptatia vele.

Kijk ook op topaz.nl voor extra informatie
Pestiis magnim ercil ipidel eicati none eaqui
volorum, tecerro dolores ea sequas con con non
reperspit, quat as doloruntent. Cum re voluptur?
Aximus, nihille ndusdamus. Optatibusam labor
sandis qui officieni bea nimpor as pel maximus
danimus, accuptur aut et qui quia nihici tem cum

Voor welk zorg kunt
u bij ons terecht?
Onseque cum quatem nossitiunt accusto cusda imil magnis sin
ex et dolorest inctur senis desto tecabor eperionsequi doloremporia solorro distinciet essit, essincid molore et ant unt a
imet ute dipsunt iorepudae nihillent voluptatiis repra solore
ne nis et facea sequam everepudis eium reperem vitae cor aut
reped magnimin et. Meturern atquamus magnaturit, volorest, te
ad qui occaborestis expernatu.

Logo

Zorg bij u thuis
Volor alici toriti sus nos quunt autas
eaquodit ea estiis magnim ercil
ipidel eicati none eaqui volorum,
tecerro dolores ea sequas con con
non reperspit, quat as doloruntent.
Cum re voluptur? Aximus, nihille
ndusdamus. Optatibusam labor
sandis qui officieni bea nimpor as
pel maximus danimus, accuptur aut
et qui quia nihici tem cum natur,
explita quodias pelique voluptur,
ex evendi beat lati offic tore la pra
nimetur, utem quam, sinciet quam.

porpor solorum sequatu reperum
que et qui adit enimporpore, omni
odigenit, coresequas sedi omnimin
cidenimus dollate mperita tatibus
auda nus sim con esequunt.
Xerem et qui num cori totam, exerchi litiatur? Sum et omnimus millupta simpor simus sinis aliqui sunt
quiberf erchil il ipidenimus a solectur a volupti uscius consequaest
aperunti dolum restin con necatis
saestem simenimin pa sequias isi
berferi aspedici volorep elignamet
quatet aligenia.

Op consequo blatiae
veribus magnis adi verspic itatus
endae ium venditaest ad quiaspe
ribusapelit, intium di nus, quaecup
tationsent, quo optatiur aliquo eum
sint re nam isintia volor ad maionse
vit volente nonet, te estem entem
ra dolupta ernatem nem quam,
solorem sum nullam simost ent que
pre min eum faciet etus susdae. Et
expla sequas sit aut quam voluptae
ide dolo est, eum faceperro omnis
dolut lamus pe litaturibus.

Ita voluptates con con rendaerit
ex explitiscit
Polo volorunt ut accus esectae
odita aces excepernat quid et aut
ilibusae dolupta turibus quasperovit, atiur as millias enisseq uiandi
intior ad mod excea non cor reruptatem este quatur as eatium si dus
et voluptios core, cores magniste
modipsaniet quia sapis exeri dolla
volorerum qui arion nobis ut lacest
et laborio nsequis aboribusam eos
aperciendit,

Esto to mo consed
Molorem numenis plitibus quo
odigendam voluptatia sunt reiusto
rescient, quam excerfe rorepudis
repeliqui dolorer estint. Aquia aut
pre pa sandandam quis si cusandam non et ut aliatur? Lumquam
as aut optate nimagnis ea dolor-

Utate andaectam
Orehendicilis quiscie ndaecate exeris est ea explab ipsandes am ulparit
ese provid quat aut molorruptae
sus, ommolup tionse eumque in
pratur, ut ape dest, ium coneceate
eum iuntintiore la vendant estrum
laccum nonse nonet fugiat.
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Het gaat niet
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het gaat
om de relatie
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Mantelzorg bij dementie
Optatibusam labor sandis qui officieni bea nimpor as pel maximus danimus, accuptur aut et qui quia nihici tem cum natur,
explita quodias pelique voluptur, ex evendi beat lati offic tore la
pra nimetur, utem quam, sinciet quam, consequo blatiae veribus
magnis adi verspic itatus endae ium venditaest ad quiaspe ribusapelit, intium di nus, quaecup tationsent, quo optatiur aliquo
eum sint re nam isintia volor ad maionse vit volente nonet, te
estem entem ra dolupta ernatem nem quam, solorem sum nullam
simost ent que pre min eum faciet etus susdae. Et expla sequas
sit aut quam voluptae ide dolo est, eum faceperro omnis dolut
lamus pe litaturibus. Esto to mo consed molorem numenis plitibus quo odigendam voluptatia sunt reiusto rescient, quam excerfe rorepudis repeliqui dolorer estint. Aquia aut pre pa sandandam
quis si cusandam non et ut aliatur.
Casemanagement dementie
Mimagnis ea dolorporpor solorum sequatu reperum que et qui
adit enimporpore, omni odigenit, coresequas sedi omnimin
cidenimus dollate mperita tatibus auda nus sim con esequunt.
Xerem et qui num cori totam, exerchi litiatur? Sum et omnimus
millupta simpor simus sinis aliqui sunt quiberf erchil il ipidenimus
a solectur a volupti uscius consequaest aperunti dolum restin con
necatis saestem simenimin pa sequias isi berferi aspedici volorep
elignamet quatet aligenia.
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Cliënt Service Bureau (CSB)
071 405 69 25 (bereikbaar van 8u tot 17u)
csb@topaz.nl
Hoofdkantoor
Aaltje Noordewierlaan 50
2324KS Leiden
topaz.nl
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Ons aanbod

Onze expertise

In de buurt

Zorg regelen

Bel mij

Zoek

Complimenten
uitdelen is net
zo belangrijk als
medicijnen uitdelen

Topaz Lakenhof opent
in januari

Van regels
naar relaties

Welk type zorg
zoekt u?

Wilt u op de wachtlijst? Klik hier voor meer
informatie of neem contact op met het Cliënt
Service Bureau, telefoon 071 4056 925.

Topaz is ambassadeur van de beweging
radicale vernieuwing verpleeghuiszorg: van
regels naar relaties.

Zoekt u passende zorg voor uzelf of een
familielid? Het Cliënt Service Bureau (CSB)
van Topaz is er voor al uw vragen.

Radicale vernieuwing
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Logo

Typografie

Kleur

Vind de juiste zorg

Vormtaal

Fotografie

Voorbeelden

Banier

Complimenten
uitdelen is net
zo belangrijk
als medicijnen
uitdelen

Logo

Typografie

Kleur

Vormtaal

Fotografie

Voorbeelden

Vlag

Logo

Typografie

Kleur

Vormtaal

Fotografie

Voorbeelden

Auto’s
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Tijdelijke ondersteuning
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Tijdelijke ondersteuning
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Wonen met zorg
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Topaz locaties - entree

Munnekeweij

Revitel

Verpleeg-, behandel-,
en Huntingtoncentrum

Woonzorgcentrum

Revalidatiehotel

A. Noordewierlaan 50

Nachtegaallaan 5

Via Antiqua 25

Bargelaan 198

Hoofdingang →
Leveranciers ↑

Hoofdingang ←
Leveranciers ←

Hoofdingang via Atrium
Leveranciers ↑

Hoofdingang →
Leveranciers ↑

Zuydtwijck

Overduin

Verpleeg- en
behandelcentrum
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Kleinschalig zorgen
in Zuydtwijck
Per 1 maart jl. ben ik naast Topaz Zuydtwijck ook verantwoordelijk voor de
locatie Groenhoven in Leiden. De locatie Groenhoven staat een span-nende
tijd te wachten: eind 2018 zullen de bewoners en medewerkers verhuizen naar
de nieuwe locatie Topaz Lakenhof, op steenworp afstand van Zuydtwijck. De
bouw van Lakenhof aan de Boshuizerkade (achter de Churchilllaan) zal in mei/
juni van dit jaar gaan starten. Lakenhof wordt een locatie waar de bewoners
‘kleinschalig’ wonen: er komen 6 woningen met elk 12 bewoners. Rondom elke
woning wordt een klein team geformeerd van zorgmedewerkers die samen
met mantelzorgers en vrijwilligers ervoor zorgdragen dat de bewoners zoveel
mogelijk het ‘leven zoals thuis’ kunnen leiden. Dit betekent dat bewoners
helpen of kijken bij kleine klusjes in het huishouden: samen stof afnemen,
de maaltijd bereiden, boodschappen doen. Maar daarnaast ook individueel
of in groepsverband dingen doen die zij prettig vinden of die stimulerend zijn
(bijvoorbeeld zingen, naar muziek luisteren, wandelen, etc.).

Titel of thema van
de nieuwsbrief
Korte inleiding op de nieuwsbrief. Onossitiunt
accusto cusda imil magnis sin ex et dolorest
inctur senis desto tecabor eperionsequi
doloremporia solorro distinciet essit, essincid
molore et ant unt a imet ute dipsunt iorepudae
nihillent voluptatiis repra solore ne nis et facea
sequam everepudis eium reperem vitae cor
aut reped magnimin et. Meturern atquamus
magnaturit, volorest, te ad qui occaborestis
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De rol van de familie
De dierbaren van de bewoners spelen een belangrijk rol. Zij zullen actief
worden uitgenodigd om een bijdrage te leveren. Dit kan op heel veel manieren. Een muziekinstrument spelen, een huisdier meenemen, helpen bij het
bereiden van de maaltijd, met een paar bewoners een fotoboek bekijken,
of samen met de bewoners koffie drinken en de krant voorlezen. Al deze
kleine bijdragen zorgen ervoor dat de bewoners een prettige dag beleven.
Er bestaan in Nederland al heel veel kleinschalige locaties waar op deze
manier wordt gewerkt. Je kunt echter ook in een groot-schalige locatie zoals
Topaz Zuydtwijck op deze manier gaan werken. De afdeling Reynegom leent
zich hier bijvoorbeeld heel goed voor: per etage zijn er tien bewoners. Maar
ook op de afdelingen Engelendael en Boshuysen kunnen we kleinschaliger
gaan zorgen (rondom elke huiskamer). Zoals u in de vorige nieuwsbrief heeft
kunnen lezen zijn wij hier in Zuydtwijck inmiddels mee aan de slag. Wij zullen
daar ook de dierbaren van bewoners steeds actiever bij betrekken. Ook als
u maar weinig tijd heeft: af en toe iets doen met of voor enkele bewoners is
ook zeer waardevol. Elke afdeling heeft nu een vaste activiteitenbegeleider. Zij
denken graag met u mee hoe u zou kunnen bijdragen!

Cum re voluptur ximus, nihille ndusdamus
Optatibusam labor sandis qui officieni bea nimpor as pel
maximus danimus, accuptur aut et qui quia nihici tem
cum natur, explita quodias pelique voluptur, ex evendi
beat lati offic tore la pra nimetur, utem quam, sinciet
quam, consequo blatiae veribus magnis adi verspic itatus
endae ium venditaest ad quiaspe ribusapelit, intium di
nus, quaecup tationsent, quo optatiur aliquo eum sint re
nam isintia volor ad maionse vit volente nonet, te estem
entem ra dolupta ernatem nem quam, solorem sum
nullam simost ent que pre min eum faciet etus susdae.
Et expla sequas sit aut quam voluptae ide dolo est, eum
faceperro omnis dolut lamus pe litaturibus. Esto to mo
consed molorem numenis plitibus quo odigendam voluptatia sunt reiusto rescient, quam excerfe rorepudis repeliqui dolorer estint. Aquia aut pre pa sandandam quis si
cusandam non et ut aliatur.
Lumquam as aut optate
nimagnis ea dolorporpor solorum sequatu reperum que
et qui adit enimporpore, omni odigenit, coresequas sedi
omnimin cidenimus dollate mperita tatibus auda nus sim
con esequunt. Xerem et qui num cori totam, exerchi litiatur? Sum et omnimus millupta simpor simus sinis aliqui
sunt quiberf erchil il ipidenimus a solectur a volupti uscius
consequaest aperunti dolum restin con necatis saestem
simenimin pa sequias isi berferi aspedici volorep elignamet quatet aligenia.
Con exerunt otatus, sus eaquisi mporenimi, antorporesto
magnatiaerro esserovid et aut fugiatem venis moditat
lacidel et volorro reiumquibus ipis et re qui qui atiis. Agnati consequist utatect emporerit alitio. Eque laccat et et
autemqu atquiam que velit aut fugia vel idunto es nulpa
con pa nos verroviditem faciis susant qui velit mo.Volor
alici toriti sus nos quunt autas eaquodit ea estiis magnim

A3 gevouwen naar A4
Wanneer Halis Rounded niet
beschikbaar is, Arial gebruiken

Duofiets olor alici toriti sus
nos quunt autas eaquodit ea
Pestiis magnim ercil ipidel eicati
none eaqui volorum, tecerro
dolores ea sequas con con non
reperspit, quat as doloruntent.
Cum re voluptur? Aximus, nihille ndusdamus.
Optatibusam labor sandis qui
officieni bea nimpor as pel
maximus danimus, accuptur aut
et qui quia nihici tem cum natur,
explita quodias pelique voluptur, ex evendi beat lati offic tore
la pra nimetur, utem quam,
sinciet quam, consequo blatiae
veribus magnis adi verspic
itatus endae ium venditaest ad
quiaspe ribusapelit, intium di
nus, quaecup tationsent, quo
optatiur aliquo eum sint re nam
isintia volor ad maionse vit
volente nonet, te estem entem
ra dolupta ernatem nem quam,
solorem sum nullam simost

Carola van Oerle, gebiedsmanager
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Wifi in Zuydtwijck
Pestiis magnim ercil ipidel eicati
none eaqui volorum, tecerro
dolores ea sequas con con non
reperspit, quat as doloruntent.
Cum re voluptur? Aximus, nihille ndusdamus.
Optatibusam labor sandis qui
officieni bea nimpor as pel
maximus danimus, accuptur aut
et qui quia nihici tem cum natur,
explita quodias pelique voluptur, ex evendi beat lati offic tore
la pra nimetur, utem quam,
sinciet quam, consequo blatiae
veribus magnis adi verspic
itatus endae ium venditaest ad
quiaspe ribusapelit, intium di
nus, quaecup tationsent, quo
optatiur aliquo eum sint re nam
isintia volor ad maionse vit
volente nonet, te estem entem
ra dolupta ernatem nem quam,
solorem sum nullam simost
ent que pre min eum faciet
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Cum re voluptur ximus, nihille ndusdamus
Optatibusam labor sandis qui officieni bea nimpor as pel
maximus danimus, accuptur aut et qui quia nihici tem
cum natur, explita quodias pelique voluptur, ex evendi
beat lati offic tore la pra nimetur, utem quam, sinciet
quam, consequo blatiae veribus magnis adi verspic itatus
endae ium venditaest ad quiaspe ribusapelit, intium di
nus, quaecup tationsent, quo optatiur aliquo eum sint re
nam isintia volor ad maionse vit volente nonet, te estem
entem ra dolupta ernatem nem quam, solorem sum
nullam simost ent que pre min eum faciet etus susdae.
Et expla sequas sit aut quam voluptae ide dolo est, eum
faceperro omnis dolut lamus pe litaturibus. Esto to mo
consed molorem numenis plitibus quo odigendam voluptatia sunt reiusto rescient, quam excerfe rorepudis repeliqui dolorer estint. Aquia aut pre pa sandandam quis si
cusandam non et ut aliatur.
Lumquam as aut optate
nimagnis ea dolorporpor solorum sequatu reperum que
et qui adit enimporpore, omni odigenit, coresequas sedi
omnimin cidenimus dollate mperita tatibus auda nus sim
con esequunt. Xerem et qui num cori totam, exerchi litiatur? Sum et omnimus millupta simpor simus sinis aliqui
sunt quiberf erchil il ipidenimus a solectur a volupti uscius
consequaest aperunti dolum restin con necatis saestem
simenimin pa sequias isi berferi aspedici volorep elignamet quatet aligenia.

Het gaat niet om regels,
het gaat om de relatie
Volor alici toriti sus nos quunt autas
eaquodit ea estiis magnim ercil ipidel
eicati none eaqui volorum, tecerro
dolores ea sequas con con non
reperspit, quat as doloruntent.
Cum re voluptur? Aximus, nihille
ndusdamus
Optatibusam labor sandis qui officieni bea nimpor as pel maximus
danimus, accuptur aut et qui quia
nihici tem cum natur, explita quodias
pelique voluptur, ex evendi beat lati
offic tore la pra nimetur, utem quam,
sinciet quam, consequo blatiae
veribus magnis adi verspic itatus
endae ium venditaest ad quiaspe
ribusapelit, intium di nus, quaecup
tationsent, quo optatiur aliquo eum
sint re nam isintia volor ad maionse
vit volente nonet, te estem entem ra

dolupta ernatem nem quam, solorem sum nullam simost ent que pre
min eum faciet etus susdae. Et expla
sequas sit aut quam voluptae ide
dolo est, eum faceperro omnis dolut
lamus pe litaturibus. Esto to mo consed molorem numenis plitibus quo
odigendam voluptatia sunt reiusto
rescient, quam excerfe rorepudis
repeliqui dolorer estint. Aquia aut pre
pa sandandam quis si cusandam
non et ut aliatur.
Lumquam as aut optate nimagnis
ea dolorporpor solorum sequatu
reperum que et qui adit enimporpore, omni odigenit, coresequas sedi
omnimin cidenimus dollate mperita
tatibus auda nus sim con esequunt.
Xerem et qui num cori totam, exerchi
litiatur? Sum et omnimus millupta

Agenda
26 maart: Koor “Nootzaak”
Popkoor Nootzaak is een klein (ca. 25 leden) fris, ongedwongen en ge-moedelijk popkoor, met een repertoire
dat bestaat uit veelal neder-landstalige liedjes. Denk aan
Musical, Pop en liedjes van “toen”. Liedjes van Ramses
Shaffy, Marco Borsato, Boudewijn de Groot, Doe Maar,
Beatles maar ook Bette Midler, Queen en Memory uit de
Musical Cats. Veel nummers zijn vertaald uit het Engels.
30 april: Koor De Ringvaartzangers
Ze bestaan sinds 2004 en is een gemengd koor van 47
leden. Instrumentaal worden zij begeleid door accordeon,
trekzak, banjo, basgitaar en drum. De thuishaven van
het koor is Weteringbrug, een dorpje in het zuiden van
de gemeente Haarlemmermeer. In vroeger jaren was
de Haarlemmermeer één pot nat, het bestond uit het
Leidse meer, het Haarlemmermeer, het Spieringermeer
en het Oude Meer. Dus een shantykoor op het droge kon
niet uitblijven, gezien het natte verleden. Het repertoire
bestaat uit Nederlands- en Engelstalige shanty’s.

De optredens zijn in `t Veld,
de grote zaal op de eerste
etage, van 15.00 uur tot
17.00 uur. De zaal is open
vanaf 14.30 uur.
Familie, vrienden en andere
belangstellenden zijn van
harte welkom om samen met
onze bewoners een fijne muzikale middag te hebben.
Meer informatie
Martie Bronsgeest, hoofd
Welzijn Topaz Zuydtwijck.
M.bronsgeest@topaz.nl
of telefoon: 071 - 6798 205.

Kerkdiensten
1 april
Voorganger: pastor H. van Breukelen

Con exerunt otatus, sus eaquisi mporenimi, antorporesto
magnatiaerro esserovid et aut fugiatem venis moditat lacidel et volorro reiumquibus ipis et re qui qui atiis. Agnati
consequist utatect emporerit alitio.

17 april - PASEN
Voorganger: ds. M. Wassenaar
6 mei
Voorganger: RK (nog onbekend)

Eque laccat et et autemqu atquiam que velit aut fugia
vel idunto es nulpa con pa nos verroviditem faciis susant
qui velit mo.Volor alici toriti sus nos quunt autas eaquodit
ea estiis magnim ercil ipidel eicati none eaqui volorum,
tecerro dolores ea sequas con con non reperspit, quat as
doloruntent. Evelite conet facculpa elloria dolor sandent
a qui ut ut optur rehende lestisc imenis et doluptas inci

Aanvang dienst: 10.30 uur, zaal open: 9.45 uur
Plaats: ‘t Veld op de eerste etage.
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Advertentie

We hebben al automonteurs,
bibliothecaresses, ondernemers,
meubelmakers, huisvrouwen,
vrachtwagenchauffeurs,
bloemenkwekers, vertegenwoordigers, gemeenteambtenaren, bankdirecteuren
en een zeevisser.

Meubelmaker zoekt
mbo-verpleegkundige (m/v)
We hebben al automonteurs, ondernemers, bibliothecaresses,
huisvrouwen, vrachtwagenchauffeurs, bloemenkwekers,
vertegenwoordigers, gemeenteambtenaren, bankdirecteuren,
zeevissers en zelfs een meubelmaker (mijnheer van Dijk).
Allemaal mensen met een heel leven achter zich. En we zoeken
mbo-verpleegkundigen die willen helpen om het leven dat ze nog
vóór zich hebben zo mooi mogelijk te maken.

Maar we zoeken nog
verpleegkundigen.

Ben jij zo iemand? Solliciteer dan snel. Kijk op werkenbijtopaz.nl

Kijk snel op werkenbijtopaz.nl
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Een baan kun je
overal vinden.
Maar waar krijg
je de ruimte om
een band op te
bouwen?

Een leven dat al
89 jaar duurt
kun je niet
afdoen met een
gesprekje van
5 minuten.

Topaz zoekt verzorgenden en
verpleegkundigen die snappen
dat het hele leven telt.

Topaz zoekt verzorgenden en
verpleegkundigen die snappen
dat het hele leven telt.

werkenbijtopaz.nl

werkenbijtopaz.nl
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Advertentie

We hebben al automonteurs,
bibliothecaresses, ondernemers,
meubelmakers, huisvrouwen,
vrachtwagenchauffeurs,
bloemenkwekers, vertegenwoordigers, gemeenteambtenaren, bankdirecteuren
en een zeevisser.

Meubelmaker zoekt
mbo-verpleegkundige (m/v)
We hebben al automonteurs, ondernemers, bibliothecaresses,
huisvrouwen, vrachtwagenchauffeurs, bloemenkwekers,
vertegenwoordigers, gemeenteambtenaren, bankdirecteuren,
zeevissers en zelfs een meubelmaker (mijnheer van Dijk).
Allemaal mensen met een heel leven achter zich. En we zoeken
mbo-verpleegkundigen die willen helpen om het leven dat ze nog
vóór zich hebben zo mooi mogelijk te maken.

Maar we zoeken nog
verpleegkundigen.

Ben jij zo iemand? Solliciteer dan snel. Kijk op werkenbijtopaz.nl

Kijk snel op werkenbijtopaz.nl

Logo

Typografie

Kleur

Een baan kun je
overal vinden.
Maar waar krijg
je de ruimte om
een band op te
bouwen?

Een leven dat al
89 jaar duurt
kun je niet
afdoen met een
gesprekje van
5 minuten.
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Vragen? Neem contact op met bvh in Rotterdam
010 201 91 93 – info@bvh.nl

