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Maart, de maand van de lente,
de maand waarin we uitkijken
naar een nieuw begin, een tijd
waar alles weer opnieuw tot
leven komt. Dit jaar is dat
meer dan ooit van toepassing.
In deze bomvolle nieuwsbrief
van maar liefst 10 pagina’s is
de lente en het nieuwe begin
zeker aanwezig, maar ook nemen we afscheid van mensen
die ons dierbaar waren.
Wij wensen u heel veel leesplezier!

Lente
Is het geen wonder
zoals alles groeit
en zelfs na een winter
zo prachtig opbloeit
het blijft toch bijzonder
dat warmte en licht
bij plant, dier en mens
Dit wonder verricht
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KLUSSEN
In de vorige nieuwsbrief hebben we u beloofd u op de hoogte te houden van de klussen op
het terrein van de Zorgvilla.

gels gerenoveerd en die staat
nu te pronken voor de raampartij van de Kastanje. Hopelijk komen er veel vogels op af!

In de afgelopen periode hebben de vrijwilligers een prachtige grote brievenbus gemaakt
die ervoor zorgt dat de post er
kreukvrij uitkomt. Ook is een
oud voederhuisje voor de vo-

leerd. Deze zijn mooi afgeschermd door een houten kist.

De tuinkas is volop in gebruik
en er wordt al geprobeerd om
diverse groenten te verbouwen.

Op dit moment wordt er hard
gewerkt aan een groot insectenhotel. In de volgende nieuwsbrief hier meer over. Laat nu
het voorjaar maar komen!!

De waterputten zijn geslagen en
de pompen zijn erop geïnstal-

WEKELIJKSE BLOEMEN
Iedere week op donderdag
wordt er een boeket met diverse bloemen bezorgd. Deze worden door de vrijwilligers, stagiaires en bewoners verdeeld
over diverse vazen voor op de
tafels in de Plataan en de Kastanje.
Zo halen we het voorjaar in
huis!
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WELKOM NIEUWE BEWONERS!
Dhr. D. Wolbers is sinds 19 december bij zijn vrouw gaan wonen en samen wonen zij in de
Korenbloem.

In deze nieuwe rubriek heten
we graag nieuwe bewoners hartelijk welkom! De afgelopen
maanden zijn bij ons komen
wonen:

Mevr. A.H. Bulder woont sinds
18 januari in de Kastanje.
Dhr. M. Kuik woont sinds 28
januari in de Plataan.
Mevr. M.A. Linneman-Thole
woont sinds 1 maart in de Plataan.

Dhr. T. Hartmann en mevr. E.
Hartmann-Kaspers wonen sinds
12 maart in de Kastanje.
Mevr. J.E.J. Stern-Hanf – van de
Pitte komt per 1 april in het
Koetshuis wonen.
Wij hopen van harte dat u zich
al thuis voelt in de Zorgvilla en
gunnen u een mooie tijd!

EVEN VOORSTELLEN: NIKKI FRATERMAN, STAGIAIRE
Hallo iedereen!
Ik ben Nikki Fraterman en
ik ben 17 jaar. Ik doe de
opleiding Verpleegkundige
niveau 4 op het Alfa College
in Hardenberg. Ik loop tot
juli stage bij De Zorgvilla.
Later zou ik graag in het
ziekenhuis willen werken op
de kinderafdeling. Stel dat
ik dit later niet kan doen

dan lijkt het me leuk om in de
ouderenzorg te gaan werken!
Ik hoop een leuke tijd te gaan
hebben in De Zorgvilla en mezelf te ontwikkelen. In mijn vrije
tijd dans ik in 2 selectie teams.
Ik heb ook nog een bijbaantje
bij de Action. Verder vind ik het
leuk om dingen te ondernemen
met vrienden.

EVEN VOORSTELLEN: EDITH BOS, VRIJWILLIGER
Mijn naam is Edith Bos en ben
52 jaar jong. Ik woon in Veenoord en ben sinds een aantal
maanden vrijwilligster bij de
Zorgvilla. Dit doe ik met veel
plezier en hoop het nog lang te
mogen doen. Daarnaast ben ik
ook al 4 jaar vrijwilliger bij Oldersheem. Ik vind het namelijk

dankbaar werk en zie dat mensen van wat extra aandacht genieten. Ik mag graag naar zee
gaan om daar te genieten op
het strand en van de zon. Ook
zit ik graag in de tuin met een
goed boek.
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HET VERHAAL VAN: MEVROUW SCHOONBEEK
Ook voor deze nieuwsbrief ben
ik in gesprek gegaan met een
van onze bewoners. We zien
elkaar dagelijks maar weten
we wie eigenlijk wel wie we
écht zijn? Ieder van u heeft een
eigen levensverhaal wat u
heeft gevormd tot wie u nu
bent. Hoe mooi is het om elkaar wat beter te leren kennen
en met respect ieders verhaal
te lezen.

niet voor in aanmerking.
Haar vader werkte in de landbouw, eerst als loonwerker en
later is hij voor zichzelf begonnen. De kinderen hielpen mee:
aardappels rooien, koren maaien en opbinden, het was zwaar
werk.
Na de lagere school is ze op de
boerderij gaan werken. Toen ze

Vandaag ben ik in gesprek
met mevr. J. Schoonbeek,
bijna 99 jaar!
Ze is geboren op 20 mei
1922 in Drouwenermond.
Ze woonde op een boerderij
met haar oudere broer en
jongere zus. Helaas leven
ze allebei niet meer. Zij is
nog steeds gezond, is nooit
ziek geweest en zelfs nooit
een botbreuk gehad.
Mevrouw Schoonbeek vertelt
over het ‘pokkenbriefje’, deze
moest je hebben anders mocht
je niet naar school. In die tijd
kon je klompen aanvragen via
school, als je ouders niet genoeg geld verdienden. Ze wilde
ook graag van die mooie witte
klompen maar omdat vader
teveel verdiende kwam ze er

wat ouder werd had ze werkhuizen in Emmer Compascuum.
Samen met haar man is ze in
Emmen gaan wonen en heeft 2
kinderen gekregen, een zoon en
een dochter. Weemoedig vertelt
ze dat haar zoon op 38 jarige
leeftijd is verongelukt. Met zijn
2 kinderen heeft mevr. goed
contact en een van de kleindochters regelt veel voor haar.

Haar dochter bezoekt haar ook
wekelijks.
Sinds 2 jaar woont ze in de
ZorgVilla en dat bevalt goed.
Doordat ze niet meer goed ziet
en hoort, lukken de contacten
niet meer zo goed. Ze verzucht :
“oud worden is leuk maar oud
zijn niet”. Toch wil ze zolang
mogelijk het gezamenlijk eten
met de andere bewoners volhouden.
We spreken over deze Corona tijd en dat veel nu
niet mogelijk is. Ze vertelt
over haar jeugd in de oorlog, 5 jaar konden ze nergens naar toe en ze hadden ook nog eens geen
televisie of computer. Als
tijdverdrijf maakten zij ’s
avonds van een grote winterwortel “karretjes”. Het
merg uit het midden aten
ze deels op en maakten daar
wielen van en prikten er luciferstokjes doorheen. Ze vindt dat
mensen nu niet zo moeten
mopperen.
Haar levensmotto is: van werken word je niet minder.
Dank mevrouw Schoonbeek
voor dit boeiende gesprek!
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FIT EN VITAAL
In elke leeftijdsfase is bewegen
van essentieel belang. Als kind
zorgt bewegen ervoor dat ons
lichaam tot ontwikkeling komt.
Eenmaal op leeftijd hebben we
bewging nodig om sterk en gezond te blijven. Helaas worden
mensen steeds minder actief
naarmate de jaren gaan tellen.
Naar schatting krijgt slechts
één op de zes mensen van 65
jaar en ouder voldoende lichaamsbeweging. En dat terwijl
regelmatig trainen juist voor
ouderen zo belangrijk is. En
daar doen wij ons best voor!
Zeker 3x per week kunnen onze bewoners meedoen met
“zittend bewegen op muziek”,
bal overgooien en bewegen
met de grote parachute. Daarnaast is er persoonlijke begeleiding voor het virtueel fietsen,

Bouncen op de Bellicon versterkt alle spiergroepen, stimuleert de stofwisseling en verbe-

tert flexibiliteit en evenwichtsgevoel zonder gewrichten zwaar
te belasten. En het mooie is: elk
tempo is goed! Al deze activiteiten vinden plaats in de grote
centrale ruimte in de Kastanje
en worden enthousiast bezocht.
Super toch?!

zoeker die zomaar binnen komt,
zich niet registreert en geen
mondkapje op heeft Het ergste
nog, hij komt gewoon knuffelen
met de bewoners. Maar hij mag
het. Het is onze buurtkat en 1 à
2 keer per week komt hij even
langs voor een bezoekje en hij
vindt altijd wel een warme
schoot. Hij vindt het heerlijk om
geaaid te worden en komt zelfs
binnen buurten bij de dagbeste-

ding. Het mooiste is, dat het
poezenbeest niet in de gaten
heeft hoe blij hij de bewoners
maakt met zijn bezoek. Mensen
gaan er van glimlachen en worden helemaal ontspannen. En
hij neemt voor iedereen even
de tijd. Hopelijk komt onze poezenvriend nog veel bezoekjes
brengen in de ZorgVilla want hij
is altijd welkom!
Sandra Cirino (gastdame)

duo fietsen en het bouncen op
de Bellicon trampoline. Hiervan
zijn er onlangs 2 van aangeschaft.

WELKOME HULP!

Af en toe hebben we een be-
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DAGBESTEDING
Door de Corona maatregelen is
er op dit moment op dinsdag
dagbesteding voor de externe
cliënten en op woensdag en
donderdagmiddag dagbesteding voor de bewoners van de
Zorgvilla.
De afgelopen weken is er door
Stefanie begeleider dagbesteding) en bewoners hard gewerkt aan gezellige raamdecoratie, waaiers gemaakt van boterhamzakjes. Ook worden er
regelmatig spelletjes gespeeld
waar iedereen van geniet.

100 JARIG JUBILEUM
Op 13 januari jl werd de heer
Rolink 100 jaar! Ondanks Corona tijd hebben we er samen met
de familie een feestje van gemaakt. De familie had een
prachtig spandoek gemaakt,
deze stond al beneden voordat
meneer in de huiskamer kwam.
De vlag hing uit en ballonnen
sierden de huiskamer.
Tijdens de koffie met heerlijk
gebak werd de heer Rolink verrast met een “bezoekje” van de
burgemeester, maar dan via
beeld op de iPad. Ook dit moest
op een andere manier maar wat
zijn er toch een mogelijkheden!

Zelfs de koning en koningin
hadden aan de heer Rolink
gedacht, een mooie brief met
warme felicitaties. De ZorgZaak heeft iedereen getrakteerd op een warm saucijzenbroodje bij de lunch en ’s
middags kwam de familie.
Kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen stonden buiten op 1,5 m. afstand voor
meneer te zingen.
Het was een dag met een
gouden randje en niet alleen
voor de jarige!
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KIPPEN BIJ DE ZORGVILLA

De afgelopen jaren was het
“dierenterrein” bij de Zorgvilla
achterstallig geworden en hebben de tuinmannen het hok
weer opgeknapt. Donderdag, 4
maart hebben wij de eerste kip-

pen bij de ZorgVilla mogen verwelkomen. Alhoewel… het bleek
1 kip en 2 haantjes te zijn. De
hanen en kip worden elke
avond in het nachthok gedaan
en ’s morgens er pas weer uit-

gehaald. We willen geen buurtoverlast bezorgen door het gekukel.
De heer Wolbers (zie hieronder)
en een paar vrijwilligers zorgen
voor de beestjes. Inmiddels is 1
haantje weer weg en zijn er 6
nieuwe kippen bijgekomen.
Naast dat we graag verse eieren
willen is het idee ook dat de kippen de grond in de kippenren
netjes houden en zorgen dat
het onkruid weggaat. Er worden
al regelmatig eitjes gevonden in
het legnest en dat zullen er
straks alleen maar meer worden. Super leuk voor onze bewoners!

NIEUWE HULP BIJ DE TUINMANNEN
Als je nog graag bij elkaar wilt
blijven wonen en je partner
heeft meer zorg nodig dan kom
je toch samen wonen bij de
ZorgVilla. Zo verging het ook familie Wolbers. Nadat mevrouw
al enkele maanden eerder was
komen wonen bij de Zorgvilla
kwam meneer net voor de kerst
in de ZorgVilla wonen. Nog in
goede gezondheid en graag willen aanpakken. En wat mooi dat
er dan een groep vrijwillige tuinmannen actief is waar je zomaar bij kan aansluiten. Op
donderdag gezellig mee eten bij

de tuinmannen en door de gastdames wat extra verwend worden met altijd iets lekkers bij de
lunch.

dagelijks. Ook helpt hij mee in
de tuinkas en helpt hij bij het
onderhoud van de tuin. Wat geweldig dat je zo je energie kwijt
kunt, je betrokken blijft voelen
Sinds kort zijn er kippen bij de en dat anderen er nog blij van
Zorgvilla en meneer verzorgt ze worden ook!
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GELUKSMOMENTJE

Soms word je zomaar verrast
door een lieve brief en verwennerij van een bewoonster. Dat
hiervoor de aanleiding, haar
afscheid bij de ZorgVilla was, is
natuurlijk wel jammer.
Cynthia, dank voor al je gezelligheid en lieve aandacht en we
hopen dat je je snel thuis zult
voelen op je nieuwe plek!
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WOORDZOEKER
Onderstaande woorden hebben allemaal met De Zorgvilla te maken. De woorden zijn horizontaal,
verticaal en diagonaal verborgen. Lukt het u om de woorden te vinden en ze te omcirkelen met
een pen? Lever de oplossing in bij één van de gastdames en er staat u een kleine verrassing te
wachten. Succes!
ATELIER

BEWEGEN

DAGBESTEDING

DINER

DRENTHE

FIETSEN

KASTANJE

KORENBLOEM

LUNCH

ONTBIJT

PLATAAN

SJOELEN

VEENOORD

VOORJAAR

ZONNEBLOEM
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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

De afgelopen maanden zijn er tot ons verdriet dierbare mensen overleden die lang of iets korter in De Zorgvilla hebben gewoond. Afscheid nemen van mensen met wie je zoveel ervaringen hebt gedeeld heeft een
grote impact op onze bewoners en ons personeel. Daarom noemen wij
uit eerbied hun namen en danken wij hen voor het feit dat wij een tijdje
mochten meelopen in hun leven en voor het vertrouwen wat ze ons daarvoor schonken.
Mevrouw R. Snapper-Lunshof – geboren op 20 juni 1931 – overleden op
12 januari 2021. Mevrouw Snapper heeft bijna 4,5 jaar in de Zorgvilla
gewoond.
Mevrouw H.M. Emming-Wilting – geboren op 16 januari 1930 – overleden op 23 februari 2021. Mevrouw Emming heeft ruim 2 jaar in de Zorgvilla gewoond.
Mevrouw W. Bos-Koelman – geboren op 21 september 1936 – overleden op 17 maart 2021. Mevrouw Bos heeft bijna 4 jaar in de Zorgvilla
gewoond.
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