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FIJNE KERSTDAGEN!

In deze tweede editie van de ZorgVilla Nieuwsbrief vinden we een
leuk verslag van het bezoek aan
Wildlands en zijn er bijdragen van
verzorgers en bewoners.
Uw bijdrage stellen we enorm op
prijs, dank daarvoor!

ZORGVILLA
NIEUWS:
• Periodieke
nieuwsbrief
• Voor bewoners van
De ZorgVilla en hun
familieleden en
mantelzorgers

Een nieuwsbrief kan alleen bestaan
wanneer er ook regelmatig leuke
artikelen vanuit de bewoners of familie zelf in kunnen worden geplaatst.

DENK MEE EN WIN EEN LEUKE
ATTENTIE!
We wachten nog op goede suggesties voor een leuke naam van
deze nieuwsbrief. Hebt u een leuk
idee? Laat het ons weten! De
leukste inzendingen publiceren
we in een volgende nieuwsbrief en
de naam die dan de meeste stemmen krijgt gaan we gebruiken!
Voor de inzender van de winnende
naam hebben we een leuke attentie!

Heeft u een leuk verhaal of een leuke foto of iets anders wat interessant voor ons kan zijn? Laat het ons
weten! Hoe u met ons in contact
kunt komen staat op de laatste pagina van deze nieuwsbrief.

Tot slot wensen wij u, namens alle
medewerkers van de ZorgVilla,
hele mooie kerstdagen en een
gezond en liefdevol nieuwjaar!
Ook in het nieuwe jaar zijn wij er
weer graag voor u!

ZORGVILLANIEUWS

EEN DAGJE UIT NAAR WILDLANDS

SPELLETJES IN
DE ZORGVILLA
Wij, Tamara en Melissa
zitten op het Alfa-College
en volgen de opleiding
Verzorgende-IG&
Maatschappelijke zorg.

Alweer een tijdje geleden
hebben we een prachtig
dagje uit naar Wildlands in
Emmen gehad. Voor het
vervoer hadden we twee
busjes gehuurd van het
Rode Kruis.

Elke woensdagmiddag
komen wij leuke activiteiten doen met de bewoners

We zagen aapjes, giraffes, pinguins, olifanten en
baby olifantjes. We hebben een lange tijd rond
gelopen maar nog hadden we niet eens alles
gezien.
Daarna nog even koffie
drinken met een lekker
appeltaartje en toen weer
terug naar de Zorgvilla.
Iedereen was moe maar
voldaan. Al met al, we
hebben een super gezelli-

Daar gingen we dan.... bewoners, familieleden en
zorgverleners gingen mee
om er een leuk dagje van
te maken. Jas aan en in
het busje, op naar
Wildlands.

Voor onze opleiding doen
wij een maatschappelijke
stage bij de ZorgVilla.

eerst even op de groepsfoto voor de herinneringen.

ge dag gehad in Wildlands
en iedereen GENOOT.
Hartelijke groeten van
Melissa Jaspers

van de Zorgvilla, bijvoorbeeld een stukje wandelen, spelletjes spelen of
bakken. Zo hebben we
bijvoorbeeld een spelletjesmiddag gedaan met
enkele bewoners . Dit
vonden ze erg leuk en
gezellig.
Wij hopen dat het een
gezellig jaar wordt!

Bij aankomst natuurlijk
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BEZOEK VAN DAMESKOOR AKKOORD
Dinsdag 23 oktober ben ik
gevraagd, om samen met
de dames van ons koor te
komen zingen in de ZorgVilla. Dameskoor Akkoord
is een Katholiek dameskoor en wij zingen dan ook
meestal de diensten in de
kerk in Weiteveen.
Af en toe worden we gevraagd om ergens te zingen. Dit doen we dan ook
altijd met veel plezier.

23 oktober was het voor
ons de 1e keer in de
ZorgVilla. De bewoners
zaten gezellig samen in
de woonkamer, daar
hebben we een aantal
liederen gezongen. Het
was een fijne avond. De
bewoners hebben genoten van de mooie liedjes
die we hebben gezongen. We hebben ook
voor sommige bewoners
bekende liedjes gezongen.
Het was fijn om te zien hoe
de bewoners, maar ook
familie heeft genoten. We
hebben ons best gedaan
om er een fijn uurtje van te
maken.

We komen zeker nog eens
terug in de ZorgVilla!
Groetjes Sandra

VILLAATJES (KORTE NIEUWSBERICHTEN)
DUOFIETS IN DE
ZORGVILLA
Al vele maanden heeft de
Zorgvilla een prachtige
duo fiets met trapondersteuning. De duo fiets is
een fiets waar je naast
elkaar zit. Samen actief
bezig zijn in de buitenlucht, dat is toch geweldig?
De duo-fiets kan ook door
familie gebruikt worden.
Laat het weten aan ons
personeel.

MERKEN VAN
KLEDING
Graag vragen wij u om kleding van uw familie te voorzien van een merkje. Hierdoor kan ons personeel beter de was organiseren binnen de Zorgvilla.
KERSTDINER
Op vrijdag 21 december
gaan onze kook vrijwilligers
een heerlijk kerstdiner maken voor onze bewoners.

Ook hebben wij familie van
onze bewoners hiervoor
uitgenodigd en kon iedereen zich opgeven voor
8 december jl. Diegene
die zich hiervoor heeft opgegeven is op 21 december
van harte welkom vanaf
16.00 uur!

U kunt denken aan: wandelen, een gezellig gesprek,
samen erop uit, begeleiden
bij de dagbesteding, helpen
in de tuin etc.

VRIJWILLIGERS GEZOCHT

U kunt zich opgeven bij
Mariëlle Visser,
tel. 0523-225005,
marielle.visser@zorgzaak.nl

Wij zijn op zoek naar mensen die buddy van bewoners willen zijn.

Vrijwilligerswerk in de ZorgVilla is zeer dankbaar werk
waar iedereen blij van wordt.
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Wilt u contact met de redactie of een
bijdrage leveren aan deze nieuwsbrief?
Neem dan contact op met:
Mariëlle Visser
PR Medewerker De ZorgVilla
Telefoon: 0523 - 22 50 05
e-mail: marielle.visser@zorgzaak.nl
U kunt ook altijd een berichtje voor haar achterlaten bij
een van de zorgverleners!

EEN LUISTEREND OOR
Enkele weken geleden heb ik
een gesprekje gehad met de
heer Snapper.
De familie Snapper woont inmiddels ruim 2 jaar in de Zorgvilla. De reden van de verhuizing naar de ZorgVilla was de
zorg voor zijn vrouw die dementerend is. De heer Snapper wil
graag een luisterend oor zijn
voor lotgenoten.
Mocht u hier gebruik van willen
maken, dan bent u van harte
welkom voor een gesprek.

Wilt u dit van tevoren even
aangeven bij één van de
medewerkers?

De heer en mevrouw
Snapper

VROEGER

Hiernaast één van de vele
gedichten geschreven
door de heer Snapper.

Ik was vaak te laat
Vergaderen, club, trainen van 8 tot 10
Ik weet hoe het gaat
Als je het eind had meegemaakt
Was je er toch geweest, een heel mooi feest
Ik ben er nu altijd op tijd
Ik kan ook niet meer weg
Waar zou ik heen moeten gaan?
‘k weet nauwelijks wat ik zeg
Mijn hoofd gevuld met niets
Onkunde of zoiets
Stuurt mij dus niet meer aan
Naar plaatsen om te gaan
Dus blijf ik, tot mijn groot verdriet,
Hoewel ik dat toch niet zo voel
Rustig wachten op het einde
Zitten in mijn stoel
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