JANUARI 2020

Z O R G V I L L A N I E U W S

IN DIT NUMMER
O.A.:
EXPOSITIE IN DE
KASTANJE

2

AFSCHEID
NIENKE SCHUTTE

3

EVEN
VOORSTELLEN
(3X)

4

BEZOEK SEDNA

5

KERSTDINER

6

GEDICHT
ALZHEIMER

7

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

EEN NIEUW JAAR, EEN NIEUWE NIEUWSBRIEF
En dan is het al weer 2020,
wat gaat de tijd toch snel. Ook
in dit nieuwe jaar zullen we u
door middel van deze nieuwsbrief informeren over de mensen en de activiteiten in en
rondom de ZorgVilla. Wij hopen
dat het u zal bevallen en wensen u en de uwen al het beste
voor het nieuwe jaar!

De beste wensen
Denk iets goeds
en denk iets lekkers,
denk iets geks of nog iets gekkers,
denk iets aardigs, denk iets liefs,
maar hoe dan ook iets positiefs!
Veel geluk en goede gezondheid
in 2020

-Toon Hermans
In deze nieuwsbrief stellen we
een aantal medewerkers weer
nader aan u voor, kijken we
terug op een aantal evenementen van de afgelopen
maanden en nog veel meer!
Veel leesplezier!
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EXPOSITIE IN DE KASTANJE
Op dit moment hangen in De
Kastanje schilderijen van Karen Kuper. Karen schrijft hierover het volgende:
“Na jaren beelden van keramiek gemaakt te hebben ben
ik in 2015 over gestapt op
schilderen. Ik was direct en-

thousiast. Met acrylverf en diverse materialen ontstaan mijn
schilderijen op het doek.
Ik laat mij inspireren door kleuren en structuren die ik tegen
kom, waar dan ook, in het dagelijks leven.
Ook zijn de gebeurtenissen in
mijn eigen leven vaak terug te

zien in mijn werk.
Inmiddels heb ik een atelier
aan huis waar ik er steeds meer
aan toe kom om te schilderen.
Ieder jaar doe ik vanuit mijn eigen atelier mee aan de Kunst &
Cultuurroute in NieuwAmsterdam/Veenoord, en nu
krijg ik de kans om mijn werk
aan een heel ander publiek te
laten zien.
Naast de expositie in De ZorgVilla exposeer ik vanaf 31 januari 2020 tot en met 28 februari
2020 ook in de Bibliotheek in
Emmen. De schilderijen in de
Kastanje kunt u bezichtigen tot
14 maart as. Meer over mijn
werk vindt u op mijn website:
www.k-art-creations.nl “.

GEBRUIK VAN RUIMTEN VOOR VERJAARDAGEN
Mocht u een ruimte willen gebruiken bij de ZorgVilla voor het
vieren van een verjaardag of
voor een andere gelegenheid
dan is dit mogelijk.

Deze ruimte biedt plaats aan
ca. 25 personen. De gebruiksvoorwaarden kunt u aanvragen
bij Mariëlle Visser (pr & communicatie) via e-mail:
marielle.visser@zorgzaak.nl

In de kelder van de Plataan
hebben we een hele geschikte
grote ruimte “de bioscoop” met
een bar met koud en warm
stromend water en servies.
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AFSCHEID NIENKE SCHUTTE

Met ingang van 1 februari a.s.
heeft onze wijkverpleegkundige

Nienke Schutte een nieuwe
baan gevonden en zal ze afscheid nemen bij de Zorgvilla.
Wij vinden dit erg jammer maar
natuurlijk gunnen wij het Nienke
ook om een nieuwe uitdaging
aan te gaan. Graag willen wij
Nienke bedanken voor haar jarenlange toewijding en zorg voor
onze bewoners en collega’s van
de Zorgvilla. Op vrijdag 31 januari as om 10.30 uur bent u van
harte uitgenodigd om aandacht

aan Nienke te geven.

van Nederland.

jaars klaar te maken. We gaan
nog inventariseren welke klussen er nog meer gedaan kunnen worden. Meer informatie
over deze NLdoet dag volgt
spoedig via de mededelingenborden.

Sandra Scholte Aalbes zal de
taken van Nienke overnemen.

NL DOET

Het Oranje Fonds organiseert
op 13 en 14 maart 2020, samen met duizenden organisaties in het land NL Doet. Dit is
de grootste vrijwilligersactie

NL Doet zet vrijwilligerswerk in
de spotlights en nodigt iedereen
uit om een dagje de handen uit
de mouwen te steken. Het Oranjefonds schenkt de Zorgvilla een
bedrag waarvan wij o.a. voorjaarsplanten van gaan kopen.
Op vrijdag 13 maart gaan we
van 09.00-14.00 uur aan de
slag om de plantenbakken voor-

U kunt zich aanmelden om mee
te helpen bij Mariëlle Visser
(marielle.visser@zorgzaak.nl) of
Nadeche Stoel
(nadeche.stoel@zorgzaak.nl).

MEE ETEN IN DE ZORGVILLA
Het is mogelijk dat uw familie
of vrienden mee doen met de
maaltijden in de Zorgvilla. De
kosten hiervoor zijn €7,- p.p.

voren door te geven aan de
gastdames. Betaling kan alleen
contant worden gedaan. Kosten
voor ontbijt is €2,-, kosten voor

voor een warme maaltijd. In
verband met het bestellen verzoeken wij dit 3 dagen van te

een lunch zijn €3,50. Een hele
dag mee eten kost dus €12,50
per dag.
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EVEN VOORSTELLEN: SONJA VAN EGMOND
Ik zal mij even voorstellen, mijn
naam is Sonja van Egmond. Ik
ben getrouwd met Ruud. Sinds
maart 2019 wonen we in
Buinerveen. Ik ben altijd werkzaam geweest als verzorgende,
jaren als kraamverzorgende,
lesassistente zorgvakken op
een middelbare school en werk
nog als verzorgende in de thuis-

zorg en bij de Zorgvilla als gastdame. Ik hou van een positieve
benadering van collega's en cliënten en op zijn tijd een grap of
gekkigheidje met elkaar. We
zijn van plan om in de toekomst
een kleinschalig bed en breakfast te starten. Mijn hobby's zijn
tuinieren, mountainbiken en
motorrijden.

EVEN VOORSTELLEN: DANIECK SCHOLTEN
Hallo allemaal! Mijn naam is
Danieck Scholten en ik ben 18
jaar. Sinds 1 oktober loop ik
stage bij de Zorgvilla. Ik studeer Social Work aan het Windesheim in Zwolle. In de Zorgvilla voer ik gesprekken met de
bewoners en ik ben er altijd
voor in om activiteiten met ze
te ondernemen. Zo komen
eens in de twee weken peuters
van kinderdagopvang Duimelot

langs om te spelen. Vaak bedenk ik dan een spelletje of
gaan we liedjes zingen. De bewoners én de kinderen vinden
dit hartstikke leuk. Elke vrijdag
ben ik aanwezig bij de Zorgvilla
tot eind mei.

om leuke dingen te doen met
vrienden. Ook mag ik graag lezen.

Zelf woon ik hier in NieuwAmsterdam en buiten stage en
school om ben ik vaak aan het
werk. Daarnaast hou ik ervan

EVEN VOORSTELLEN: YVONNE VAN DER HORST
Mijn naam is Yvonne van der
Horst en ben woonachtig op
Erica samen met mijn man en
2 dochters.
12 jaar geleden heb ik mijn pedicure diploma in ontvangst
mogen nemen en sindsdien
ben ik met plezier werkzaam in
dit vak. Sinds anderhalf jaar
ben ik werkzaam als pedicure

in de Zorgvilla te Veenoord. Ik
ben hier één keer in de zes á
zeven werkzaam op de dinsdagochtend en woensdagochtend.
Verder ben ik als pedicure werkzaam in de Schalm en in de Oldersheem. Ik spreek altijd met
de verpleging af wanneer ik
weer kom. Ze schrijven dit in de
agenda. Ik heb vaste klanten
die ik behandel. Mocht u ook

gepedicuurd willen worden dan
kunt u dit doorgeven aan de
verpleging.
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BEZOEK SEDNA
Op 4 december zijn ca. 20 kinderen en hun ouders op bezoek geweest in de Kastanje.
Vanuit de gemeente Emmen
heeft Sedna (welzijnsgroep)
een financiële bijdrage gekre-

gen om de kinderen van de minima gezinnen te verwennen
met een cadeau van Sinterklaas. Onze bewoners mochten
meegenieten van deze gezellige
middag.

Bij de Zorgvilla zijn we actief om
verbindingen te leggen met sociale organisaties en scholen.
Dit kan voor beide kanten versterkend werken.

SINTERKLAAS IN DE ZORGVILLA
Op donderdag 5 december
hebben we een gezellige ochtend beleefd in de Kastanje
met het Sinterklaasfeest.
Sinterklaas had zwarte piet

met alle cadeaus op pad gestuurd.
Enkele familieleden waren ook
op bezoek en samen hebben we

gesmikkeld van al het lekkers,
gezongen, geluisterd naar gedichtjes en genoten van alle
cadeaus.

Pagina 5

ZORGVILLANIEUWS

JANUARI 2020

ZORGZAAK TV
Op woensdag 22 januari is
ZorgZaak TV op bezoek geweest bij de Zorgvilla. Mevrouw
van Laar vertelt aan Vera van
ZorgZaak TV hoe ze het virtuele
fietsen ervaart in Wageningen,
waar ze als jong meisje heeft
gewoond. Het geeft haar een
blij gevoel van herkenning en
ook ziet ze veel nieuwe gebou-

wen en nieuwe mensen.

dus! Op de website van de Zorgvilla kunt het filmpje bekijken.

Amrullah (manager innovatie)
legt in ZorgZaak TV uit wat een
virtuele fiets doet. De fiets zorgt
ervoor om weer in beweging te
komen en het virtuele fietsen
door plaatsen in Nederland
geeft voldoende gespreksstof.
Goed voor geest en lichaam

NATIONALE VRIJWILLIGERSDAG
De “nationale vrijwilligersdag” is
jaarlijks op 7 december. Dit is
een landelijke actie waarbij alle
vrijwilligers in het zonnetje worden gezet.
Ook de ZorgZaak heeft de vrijwilligers op 7 december 2019
extra verwend. Zo ontvingen zij

als dank voor hun inzet een persoonlijke kaart met een heerlijke “Tony Chocolonely chocoladereep”erbij. Bij de Zorgvilla zijn
momenteel 13 vrijwilligers actief die ondersteunen in de
huiskamers en bij de dagbesteding. Wij zijn hen zeer erkentelijk voor hun trouwe inzet!

KERSTDINER ZORGVILLA
Op woensdag 18 december
hebben alle bewoners en enkele familieleden genoten van
een heerlijk kerstdiner. De tafels waren mooi gedekt en de
heerlijkste gerechten werden
geserveerd. Zo begon iedereen

met een amuse van sinaasappelcocktail, daarna kon gekozen
worden uit een garnalen- of
kipcocktail. Hierna werd de ossenstaartsoep geserveerd en
het hoofdgerecht beef wellington, stoofpeertjes, spruitjes en

een toefje knolselderijpuree.
Het nagerecht was een heerlijke chocolade parfait met advocaat en slagroom.

De maaltijd werd afgesloten
met koffie/thee en een ambachtelijk zelf gebakken koekje.
Wat hebben de bewoners gesmuld van dit heerlijke diner!
Dank en complimenten voor
Kerst kok Maaike en de gastdames.
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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!

GEDICHTJE ALZHEIMER
Alzheimer
In een mist van mijmeringen
Dwaalt ze door de dagen.

Soms kijkt ze in de spiegel,
knipoogt naar haar evenbeeld,
zoals ze vroeger deed.
Toen vond ze daar de blik
van iemand die ze kende.
Of zag ze dwars doorheen het glas
het meisje dat ze vroeger was.
Nu staart ze in de ogen
van een koele onbekende.

Ze zit gevangen in zichzelf,
gevangen in de tijd, want wie
verdwaalt in het verleden,
raakt ook zijn toekomst kwijt.

(Ingebracht door Sandra Scholte-Aalbes)

Pagina 7

