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nieuwsbrief
• Voor bewoners van
De ZorgVilla en hun
familieleden en
mantelzorgers

NAZOMER

De zomer loopt ten einde,
maar als de voorspellingen uitkomen, dan staan ons nog enkele mooie en warme dagen te
wachten! Deze nieuwsbrief
kunt u dan fijn buiten op het
terras lezen.
In deze uitgave stellen we
maar liefst 7 mensen aan u
voor. Altijd fijn om wat beter
kennis te maken. Daarnaast
natuurlijk ook ander nieuws
met betrekking tot de
ZorgVilla.
We wensen u veel leesplezier!

Zonnebloemen in september
Draaien mee met het warme licht
Steken hoog boven je hoofd uit
In een gele, warme gloed
Zonnebloemen in september
Nog even genieten van de warmte
Nog even genieten voordat
De bladeren beginnen te vallen
De herfst gaat beginnen
Maar nu nog even niet
We proosten op de ondergaande zon
Genieten van de laatste warme stralen
Op de achtergrond een veld
Vol grote, gele zonnebloemen
In september
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EVEN VOORSTELLEN: MARJON VAN DORTH, GASTDAME
Ik ben Marjon van Dorth, 52
jaar en ik heb een zoon en een
dochter die al op zichzelf wonen. Na 4 jaar op en neer rijden tussen Almere en Hoogeveen heb ik de sprong gewaagd
om naar Drenthe te komen.
Daar heb ik nog geen spijt van.
Hier in Drenthe genieten we
van de mooie natuur. We gaan
regelmatig een stuk wandelen

of fietsen, ook vind ik het fijn
om een boek te lezen, te koken
of te bakken. Ik werkte hiervoor
in de horeca en catering en
sinds 1 juni in De ZorgVilla als
gastdame. Ik vind het fijn dat ik
de bewoners inmiddels een
beetje ken, dat maakt mijn werk
persoonlijker en socialer. Ik
hoop nog lang voor de bewoners te zorgen met eten, koffie,

thee en een koekje niet te vergeten en uiteraard met een grapje een praatje of een luisterend
oor.

EVEN VOORSTELLEN: MARIJKE VAN BOVEN, GASTDAME
Ik ben Marijke van Boven. Ik
ben getrouwd en moeder van 3
kinderen en 6 kleinkinderen.
Ik ben sinds april dit jaar werkzaam als gastdame in de Zorgvilla, een mooie baan die veel
voldoening geeft. Ik heb 10 jaar
voor Tangenborgh gewerkt als
medewerker huiskamer.

Daar waren we sinds februari
dit jaar helaas overbodig. Als
hobby's heb ik schilderen, lezen en knutselen.
Ik hoop dat ik nog lange tijd
mag zorgen voor de mensen
in de Zorgvilla.

EVEN VOORSTELLEN: SANDRA CIRINO, GASTDAME
Ik ben Sandra Cirino. Ik ben
geboren in Amsterdam en dat
kun je nog altijd horen aan mijn
Amsterdamse accent, ondanks
dat ik al 23 jaar in Drenthe
(Pesse) woon. Mijn hobby's zijn, kamperen (op de
Westerbergen in Echten) en
voetbal (kijken), koken en het
zelf opeten en dat kun je dat
ook helaas wel aan mij zien
haha . Het werk als gastdame

doe ik met super veel plezier. Ik
vind het fijn om de bewoners
eens lekker te verwennen, om
eens extra een lekkere cake te
of pannenkoeken bakken. Ook
hou ik ervan om af en toe eens
lekker mal te doen, een dansje
met een bewoonster, een liedje
te zingen met een bewoner. Ik
ben altijd in voor een gezellig
kletspraatje en sta altijd vrolijk
en positief in het leven. Ik ben

een gezelligheidsmens en dat
hoop ik ook op de bewoners en
collega's over te brengen.

Pagina 2

ZORGVILLANIEUWS

SEPTEMBER 2020

EVEN VOORSTELLEN: JACCO SCHLUTER, STAGIAIRE
Mijn naam is Jacco Schluter. Ik
ben 19 jaar en woon in Schoonebeek. Hier woon ik met mijn

ouders, broer en zusje. Mijn
hobby’s zijn voetballen, vissen,
fietsen, wandelen en spelletjes
spelen.

begeleiden.
Als u vragen heeft kunt u altijd
even naar mij toe komen, ook
als u ideeën heeft voor een leuke activiteit dan hoor ik dat
graag. Mijn stage dagen zijn op
maandag, dinsdag en donderdag van 9.00 tot 16.00 uur. Ik
kijk uit naar een leuk jaar samen met u.

Ik volg de opleiding sport en beweging en heb voor het profiel
bewegingsagoog gekozen. Komend jaar hoop ik hier veel te
leren over het opzetten van activiteiten en deze goed te kunnen
EVEN VOORSTELLEN: LISA HOF, STAGIAIRE
Ik ben Lisa Hof en ik ben 18
jaar. Ik zit op dit moment in het
2e jaar van de opleiding verpleegkunde, een erg leerzame
en leuke opleiding. Ik loop het
eerste half jaar van het 2e jaar
stage bij de ZorgVilla.
Ik woon bij mijn vader in NieuwAmsterdam. Ik heb 1 zusje van

13, Nena. Mijn hobby’s zijn: leu- genoeg stageopdrachten te
maken en heel veel te leren.
ke dingen doen met vriendinnen, dansen en op visite gaan
bij familie etc.
Ik hoop in de Zorgvilla te bereiken dat ik een leuke tijd ga hebben en de bewoners een goede
start van de dag of einde van de
dag te bezorgen. Verder hoop ik

EVEN VOORSTELLEN: SEHER ESKI, STAGIAIRE

Hallo, mijn naam is Seher Eski.
Ik ben 18 jaar oud. Momenteel
ben ik in het tweede leerjaar
van de opleiding tot verpleeg-

kundige op het Deltion College
in Zwolle.
Ik woon in Coevorden met mijn
ouders en drie jongere zusjes. Ik
heb voor deze opleiding gekozen, omdat ik het leuk vind om
mensen te helpen als ze niet
alles meer zelfstandig kunnen
doen. De basiszorg gaat mij
steeds makkelijker af. Graag
zou ik ook andere zaken die bij
de zorg komen kijken willen le-

ren, zoals medicijnen delen of
bijvoorbeeld een anamnese bijwonen of een zorgvrager vertegenwoordigen tijdens een MDO
(multidisciplinair overleg).
Ik heb erg veel zin in de komende periode dat ik hier bij de
Zorgvilla stage mag lopen. Ik
hoop aan het eind van deze periode veel opgestoken te hebben en het als leuk en leerzaam
te hebben ervaren.
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EVEN VOORSTELLEN: JANINE LANDER, VRIJWILLIGER
Mijn naam in Janine Lander, ik
woon in Emmen met mijn
vriend Stefan en mijn 2 dochters Lotte van 14 en Jente van
11 jaar. In mijn vrije tijd doe ik
graag dingen met mijn gezin
zoals dagjes weg, bioscoopje
pakken, shoppen. Ik heb 21
jaar in de horeca gewerkt en ik
vond het tijd voor iets anders!
Ik ben echt een 'mensenmens'

en kwam daarom ook uit bij de
zorg. Omdat ik geen zorgervaring heb en graag voor mezelf
wil 'ervaren' hoe het is in de
zorg heb ik me aangemeld voor
vrijwilligerswerk op de dagbesteding in de Zorgvilla. Op deze
manier kan ik en kijken of ik het
leuk vind en kan er ik ook zijn
voor anderen. Je kunt me daar
elke woensdag vinden! Ik hoop

dat ik een leuke tijd heb samen
met de bewoners....ik heb er zin
in!! Lieve groet Janine.

ONDERHOUD TERREIN ZORGVILLA
Sinds enkele weken wordt er op
donderdag hard gewerkt aan
het onderhoud van het terrein
bij de Zorgvilla. Hiervoor is het
nodige gereedschap aangeschaft dat deels is mede gefinancierd door de eigenaar van
de Zorgvilla.

als het goed is kunt u ook al
zien dat er hard wordt gewerkt!

Elke donderdagmiddag verzorgen de gastdames een
goed gevulde lunch voor de
heren.

Henk Klaassen en Henny Biemans (beiden ook tuinvrijwilliger
op dinsdag bij woonlocatie Huize de Eik) hebben zich op donderdag beschikbaar gesteld
voor de Zorgvilla. Henk Peters
(zoon van mevr. Peters) sluit
met grote regelmaat aan voor
hogedruk werkzaamheden aan
het terras. Ook heeft een buurman van de Zorgvilla zijn hulp
aangeboden.
U zult begrijpen dat wij erg blij
zijn met deze inspanningen en
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OPTREDEN ZANGKOOR (TEKST
Soms kom je er opeens achter
welke talenten onze bewoners
hebben. Ik kwam in gesprek
met Cynthia Snippe en zij vertelde dat ze zo graag verhalen
en gedichtjes schrijft. Hieronder haar verslag van het optreden van een zangkoor met Johannes de Heer liederen op 25
juni 2020.

CYNTHIA SNIPPE)

zongen allerlei liederen met alleen een soort synthesizer en
hun stemmen. Ze zongen allerlei christelijke liederen, het
klonk een beetje naar Elly en
Rickert, het klonk goed. Be-

dankt voor de inspiratie en om
te geloven in het goede van de
mens.”
Dank je wel voor je bijdrage
Cynthia!

“Op een donderdag morgen in
juni ging een zangkoor zingen
voor de mensen op de Zorgvilla. Het koor bestond uit twee
mannen en een vrouw en ze

OPTREDEN ZANGERS EN ACCORDEON
Op donderdag 23 juli jl. mochten we genieten van een gezellig optreden van enkele zangers onder begeleiding van enkele accordeonisten uit de
Krim.
Wat is het toch bijzonder dat

mensen zich vrijwillig aanmelden om iets te betekenen voor
onze bewoners! Het repertoire
bestond uit Nederlandstalige
liedjes en “liedjes uit de oude
doos”. Er werd volop meegezongen en iedereen werd er blij

van. De bewoners hebben ze
met een hartelijk applaus bedankt en een heerlijke traktatie.
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AFSCHEID STAGIAIRES, LEERJAAR 2019/2020:

In deze nieuwsbrief hebben we
nader kennis kunnen maken
met enkele gastdames, stagiaires en vrijwilligers maar we nemen ook afscheid van een
tweetal stagiaires. Op deze
plek nog een persoonlijk bericht van hen.
Allereerst laten we Danieck
Scholten aan het woord:
“Hoi! Dit was het dan alweer,
mijn jaarstage bij de Zorgvilla
zit erop. Ik heb een erg leuke
tijd gehad en heb veel mogen
leren. Zo kwamen er bijvoorbeeld eens in de twee weken
peuters langs van Duimelot. Dit
mocht ik dan begeleiden en
knutselwerkjes verzinnen. Dit
vond ik erg leuk om te doen!

Verder vond ik het leuk om met
de bewoners een spelletje te
doen of een rondje te lopen.
Het was een rare periode om
stage te lopen door de corona
en ik vind het jammer dat ik er
niet het volle schooljaar ben
geweest. Ik heb in de maanden
die ik er was veel geleerd en
heb een erg leuke tijd gehad!
Groetjes Danieck Scholten
(stagiaire HBO social work)”

leerd. Bij de Zorgvilla hebben ze
mij goed begeleid met de theorie in praktijk te brengen. Nu 20
weken later kan ik zelfstandig
mensen begeleiden in de ochtend-, middag- en avondzorg.
Bedankt voor deze leuke stage
ervaring en hopelijk tot snel.
Manon Aalderink (stagiaire verzorgende ig)“

En ook Manon Aalderink (foto)
neemt afscheid:
“Vrijdag 10 juli was mijn laatste
stage dag. Ik heb in mijn stage
periode van 20 weken veel geleerd. Ik begon in de Zorgvilla
met alleen de theorie van de
praktijk die ik op school heb ge-

WANDELMAATJES GEVRAAGD
Elke donderdagmiddag zal er
van 14.30-15.30 uur een activiteit “Wandel je gezond” worden georganiseerd onder begeleiding van onze stagiair Jacco.

ben om hierbij te helpen dan
kunt u dit melden aan Mariëlle
Visser
(marielle.visser@zorgzaak.nl)

Voor deze activiteit hebben we
wat extra duwers nodig om zoveel mogelijk bewoners mee te
laten genieten van dit wandelen.
Mocht u een uurtje over hebPagina 6
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ACTIVITEITEN
Het komende jaar zal Jacco
(stagiair bewegingsagogiek)
een activiteitenplan maken
voor de maandag, dinsdag en
donderdag.
Enkele weken geleden is hij
begonnen om samen met bewoners de jeu de boulebaan in
gebruik te nemen. Deze jeu de
boule ballen zijn aangevraagd
door een van onze bewoners
bij Bol.com en deze hebben wij
gratis ontvangen.

Ook zal er voor de virtuele en
duo fiets een activiteitenplan
worden opgesteld, zodat deze
activiteiten wekelijks worden
uitgevoerd.

VRIJDAGMIDDAGBORREL

KAPSTER
Sinds lange tijd komt onze huiskapster Kora Harms bij de Zorgvilla. De
kosten voor knippen en drogen zijn
€15.00. Als bewoners hun haren wil-

len permanenten kost dit €50.00.

Sinds medio juli wordt er eens per
twee weken op vrijdagmiddag een
gezellige vrijdagmiddagborrel georganiseerd. De gastdame en
Margaret Kliphuis (dochter van
mevr. Wubkes) verzorgen dit samen.

Indien u gebruik wilt maken van de
kapper dient u de kosten contant te
betalen bij Kora.
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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!

IN MEMORIAM
Afgelopen maanden zijn er ook weer dierbare mensen overleden die lang
of iets korter in de Zorgvilla hebben gewoond. Graag besteden wij in deze
nieuwsbrief aandacht aan hen en danken wij deze dierbare mensen voor
hun liefde en gezelligheid.
•

Mevrouw J. Feijen- Lubbers – geboren op 6 juli 1927 – overleden
op 24 juni 2020. Mevrouw Feijen heeft bijna 5 jaar in de Zorgvilla
gewoond.

•

Mevrouw M. Geuzinge-Schepers – geboren op 28 februari 1936 –
overleden op 23 juli 2020. Mevrouw Geuzinge heeft ruim 1 maand
bij de Zorgvilla gewoond.

•

Mevrouw A. Smit – geboren 16 mei 1954 – overleden op 23 augustus 2020. Mevrouw Smit heeft enkele weken bij de Zorgvilla gewoond.

•

De heer M.J. Suurland – geboren 7 juli 1930 – overleden op 25 juli
2020. De heer Suurland heeft enkele weken bij de Zorgvilla gewoond.
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