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

Een volle nieuwsbrief dit keer,
met maar liefst 11 pagina’s vol
wetenswaardigheden en
nieuwtjes uit de ZorgVilla.
Mooie verhaaltjes, ontroerend,
grappig of verdrietig, jong en
oud, alles komt voorbij. Tekst,
maar vooral weer heel veel foto’s, we hopen dat u er veel
leesplezier aan beleeft.
Wij wensen iedereen een hele
fijne zomer in de ZorgVilla!

Zomers van toen
Zomers van toen
lijken groener en warmer.
Zomers van nu
zijn toch ietsje armer.
Maar...
straks zijn zomers van nu
net zo warm, net zo groen.
Dan zijn de zomers van nu
de zomers van toen.
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INSECTENHOTEL BIJ DE ZORGVILLA
Op donderdag 27 mei hebben
we de NL Doet Natuurdag georganiseerd, gesponsord door
het Oranje Fonds. Vrijwilligers
worden opgeroepen om hun
“handen uit de mouwen” te
steken voor een leefbare omgeving. En dat is gebeurd! Bij
de ZorgVilla hebben wij een
mooie groep vrijwilligers die de
ZorgVilla en haar bewoners een
warm hart toedragen en wat
zijn we daar blij mee!
Samen met onze bewoners zijn
we aan de slag geweest om
ons insectenhotel te vullen. Het
hotel is ontworpen en gemaakt
door Johan Veenstra, Henk Peters, Henk Klaassen, Henny
Biemans en Derek Wolbers.
Bewoners mochten helpen met
het knippen van het riet en hier
rolletjes van maken, wat een
teamwork! ’s Ochtends werden
we getrakteerd door een zelfgebakken taart door onze gastda-

me Marjon. ’s Middags kregen
we een heerlijke lunch en daarna gingen we naar buiten om
het insectenhotel ter plekke verder te vullen. Anderen die binnen wilden blijven speelden samen een natuurbingo.
Het was een prachtige natuuractiviteit en er werd volop van
genoten!
OPENING
Op donderdag 17 juni is het insectenhotel “officieel” geopend.
Een van onze vrijwillige tuinmannen Henk Klaassen heeft
als hobby “imkerij”. Hij nam ons

mee in het leven van de bij en
het belang van deze dieren.
Daarna hielp hij als heuse imker bij de opening van het insectenhotel. De bewoners werden deze middag getrakteerd
op een traktatie van Stefanie,
een toastje met brie, honing en
een walnoot, dat was smullen.
Evenals het heerlijke ijsje die
wat verkoeling bracht op deze
tropische dag. En de eerste
nieuwe “inwoners” van ons hotel zijn al gespot!
Zie ook het fotoverslag op de
volgende pagina.

GELUKSMOMENTJE
Een van de collega’s legde dit
vriendinnenplaatjes vast met
haar camera. Mooi dat vriendschappen in onze woonlocatie
ontstaan en dat onze medewerkers daarvan mee genieten.
Een echt geluksmomentje!
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FOTVERSLAG INSECTENHOTEL & NL DOET
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WELKOM NIEUWE BEWONERS!
Mevr. C. Schoonbeek-de Vries
woont sinds 22 januari in de
Plataan.

Mevr. H. van der Weide woont
sinds 10 juni in de Plataan.
Mevr. W. Boers woont sinds 12
juni in de Zonnebloem.

Mevr. S. Hilberink woont sinds 3
april in de Korenbloem.

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

Wij hopen van harte dat u zich
al thuis voelt in de ZorgVilla en
gunnen u een mooie tijd!

Mevr. W. Buiter woont sinds 8
april in de Kastanje.
Mevr. Y. Dolman woont sinds 1
mei in de Kastanje.

ZORGVILLA IN DE PERS
Er zijn diverse kranten in
onze omgeving die graag de
leuke activiteiten van de
ZorgVilla onder de aandacht
willen brengen. Zoals de
Emmer Courant, De Zuidenvelder, de Coevorder Courant en de facebookpagina

van de Tweelingdorper (NieuwAmsterdam/Veenoord).
Mooi om te merken dat de ZorgVilla steeds bekender wordt in
Noordoost Nederland.

ORANJEKOORTS
Onze bewoners zijn echte supporters van het Nederlands elftal. Bij elke EK wedstrijd waarin
Nederland speelt werd de “Hup
Holland” vlag buiten opgehangen. De slingers en ballonnen
dragen bij aan de feestsfeer in
de huiskamer. Als dan het personeel ook nog in het oranje is

gekleed en zorgt voor heerlijke
hapjes en drankjes dan wordt
het een echte feestavond.
Helaas is het toernooi voor Nederland alweer voorbij… we zijn
benieuwd welk land nu de voorkeur heeft!
Pagina 4

ZORGVILLANIEUWS

JUNI 2021

EVEN VOORSTELLEN: RYANNE WANDERS, STAGIAIRE
Ik ben Ryanne Wanders 37 jaar
en moeder van twee meiden
van 7 en 5 jaar, ben getrouwd
en woonachtig in NieuwAmsterdam.
Ik ben begonnen met de oplei-

ding Helpende. Na 14 jaar in
het slagersvak te hebben gezeten heb ik besloten om het roer
om te gooien en mijn droom te
volgen en dat is voor ouderen te
zorgen.

EVEN VOORSTELLEN: JANNY ZWIGGELAAR, VRIJWILLIGSTER
Mijn naam is Janny Zwiggelaar, ik ben 58 jaar jong/oud.
Ik woon in Erica en ben sinds
december 2020 vrijwilligster
bij de ZorgVilla. Ik ben begonnen met mee te lopen bij de
gastdames en ook bij de dagbesteding. Ik vind het allebei
erg leuk om te doen, maar ben
nu elke woensdagmorgen vrijwilligster bij de Kastanje. Daar
begin ik met het koffierondje,
help mee met de lunch, verzorg de planten en maak een

praatje met de bewoners,
dat vinden zij altijd fijn. Ook
speel ik 1x in de maand accordeon bij het borreluurtje
op vrijdagmiddag. Zo kunnen
bewoners af en toe een liedje mee zingen en dit maakt
het voor iedereen extra gezellig. Accordeon spelen, fietsen en zwemmen zijn mijn
hobby`s. Ik hoop nog met
veel plezier een tijdje mee te
draaien in de ZorgVilla.

TRUIDA PATHUIS, MANAGER WOONLOCATIES
Ik ben Truida Pathuis en woon
samen met mijn man in Oude
Pekela. We hebben samen
twee kinderen, een dochter van
28 en een zoon van 24 jaar.
Ik heb een grote compassie
voor de ouderenzorg. Een lach
op het gezicht van cliënten, familie, medewerkers en vrijwilligers daar krijg ik energie van
en doe ik het voor. De afgelopen jaren heb ik mijn werkervaring opgedaan in diverse leidinggevende functies bij dyna-

mische zorgorganisaties binnen de ouderenzorg.
Sinds 12 april werk ik bij De
ZorgZaak als manager woonlocaties. Ik ben gestart op de
locaties De ZorgVilla en
Kloosterstaete. Ik zie het als
een mooie nieuwe uitdaging
om als manager woonlocaties
samen met mijn collega’s aan
de slag te zijn met respect en
aandacht voor de cliënt en
voor elkaar.
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VIS BIJ DE ZORGVILLA
de lunch de gelegenheid om
een gebakken visje of ander
soort vis van de visboer te krijgen.

Sinds enkele weken is er 1x in
de 14 dagen op vrijdag tijdens

Wat een mooie extra service die
erg wordt gewaardeerd. Dank
vrijwilligsters dat jullie dit helpen mogelijk maken.

In de week voorafgaand komen
onze vrijwilligsters Alberdina en
Edith de bestelling bij onze bewoners opnemen en dient de
bewoner de vis af te rekenen.
Op vrijdag haalt onze vrijwilligster Jannie de visbestelling op
bij de visboer Komduur op het
marktplein in Veenoord.

ONZE TUIN
Wat wordt de tuin bij de ZorgVilla mooi!! Elke donderdag
wordt er hard gewerkt en het
resultaat mag er zijn. De tuinkas levert ons al verse groenten en onze 7 kippen zorgen
ervoor dat er elke dag 7 verse
eieren worden gelegd. Wel
heeft de kippenren wat versteviging gekregen, met grote regelmaat was er weer een kip
ontsnapt tot grote hilariteit bij
onze collega’s.

Mevr. van Laar voert regelmatig
de kippen en heeft hele gesprekken met ze en vertelt dan
dat ze vroeger ook kippen hadden. En mevr. Boers heeft al
een groene specht gezien, thuis

had ze altijd de bonte specht in
de tuin. Wat doet natuur toch
veel met ons, het brengt herinneringen naar boven en geeft
gespreksstof. We worden er blij
van!

De tuinmannen hebben de ren
van extra planken voorzien zodat ze er niet meer uit kunnen
ontsnappen, dit zal weer wat
rust geven. Deze activiteiten
doet onze bewoners goed.
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HERDENKEN EN VIEREN
neel en bewoners hebben we
gekeken naar de televisiebeelden van de kranslegging door
koning en koningin in Amsterdam en de toespraken. Uiteraard was het ook bij ons twee
minuten muisstil.

Op 4 en 5 mei hebben we samen stilgestaan bij de herdenking aan alle slachtoffers uit de
Tweede Wereldoorlog en andere oorlogen. Samen met perso-

Iedere keer weer een mooie en
indrukwekkend moment en het
voelde goed om dit samen zo te
beleven. En op 5 mei hebben
we de vlag uitgehangen om onze vrijheid te vieren!

WAARDERING
Afgelopen maanden zijn we
weer verwend met allerlei attenties: Zo ontvingen we prachtige
bloemen van Zorg van de Zaak
Netwerk. Tijdens de afgelopen
hectische periode willen ze bewoners een hart onder de riem
steken.

Op 12 mei was het de dag van
de verpleging. Een dag waarop
we onze waardering hebben uitgesproken aan alle zorgverle-

En ook ontvingen wij een bedankkaartje van een dankbare
bewoonster die tijdelijk bij de
ZorgVilla heeft gewoond. Deze
lieve blijken van waardering
maken een groot verschil en
doet ons zorghart sneller kloppen. Dank u wel!

ners die iedere dag weer het
verschil maken in het leven van
een ander. Met het trakteren op
een lekker gebakje hebben we
uiting gegeven aan onze dank
aan het belangrijke werk van
onze zorgverleners. En uiteraard smulden onze bewoners
gezellig mee!
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DAM CLINIC
weer naar boven. Hopelijk kunnen we na de zomervakantie
schoolklassen uitnodigen of andere clubs om met onze bewoners georganiseerd te komen
dammen. Want de damsport is
een mooie manier om jong en
ouder met elkaar te verbinden.
Sinds 20 april wordt er elke
maand op dinsdagmorgen een
dam-clinic gehouden. Dit initiatief is van “het Fitter Brein”,
een initiatief van Healthy
Ageing Network Northern Netherlands. De ZorgZaak is vaste
sponsor van dit project. Dammen is een middel om mentaal

fit en scherp te zijn en een
prachtig spel om meerdere generaties met elkaar in contact
te brengen. Kortom, een gezonde en gezellige bezigheid. En
dat blijkt, want elke keer zijn er
ca. 12 bewoners actief betrokken. Voor veel bewoners komen
de herinneringen van vroeger

KINDERGELUK
Op 8 juni heeft onze collega Anniek Finke een gezonde zoon op
de wereld gebracht. Zijn naam
is Zayn. Het gaat goed met Anniek en we wensen haar en
haar gezin veel geluk.

Het zoontje van Lisa Lomans,
Kjeld van alweer 10 maanden,
is ook al bij de dagbesteding op
bezoek geweest. Wat handig als
mama even een overleg heeft
en er zijn zoveel lieve “oma’s”
die even willen oppassen. Het
was voor Kjeld en de “oma’s”
erg genieten!
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VRAGEN EN ANTWOORDEN BIJ DE DAGBESTEDING
Gezellig buiten zitten met elkaar onder de parasol en dan
heb je soms leuke gesprekken.
Vooral als je dan net als ik erg
geïnteresseerd bent en dan
ook iedereen dezelfde vraag
stelt:

Mevr. Hartman: Nasi is haar absolute favoriet!
Waar zou je nog graag eens
naartoe willen gaan?

Wat is je lievelingseten?

Marleen: Babi ketjap, maar niet
van de chinees.
Dhr. Rolink: Alles, vooral een
dikke spekpannekoek! Maar je
hoeft hem er niet voor wakker
te maken.
Mevr. C. Schoonbeek: Asperges
of stamppot zuurkool. Waar je
haar voor wakker mag maken
is een gebakje!
Mevr. van Laar: Alles, ze moest
als kind alles eten van haar
ouders.
Mevr. Annen: Snijbiet geeft
haar een echt nostalgisch gevoel.
Mevr. Wolbers: Stamppot andijvie.
Mevr. Keen: Broodje kaas, een
lekkere tosti of een kaascroissantje

Waar bent u geboren?

Marleen: Naar het strand van
Schoorl, daar had ze een mooie
tijd met opa.
Dhr. Rolink: Hij zou graag nog
een keer naar zijn zuster willen.
Mevr. C. Schoonbeek: Graag
een rondreis naar Zuid-Afrika!
Mevr. van Laar: Ook zij wil graag
naar Zuid-Afrika, maar dan wilt
ze er graag gaan wonen.
Mevr. Annen: Graag nog een
keer naar Australië
Mevr. Wolbers: Egmond aan zee
lijkt haar zeker nog een keer
leuk! En dat gaat ze ook eerdaags doen vertelde haar man.
Annet: Met haar familie naar
Oostenrijk, mooie herinneringen
van toen haar dochters nog
klein waren.
Mevr. Hartman: Met haar
vriendinnen in de trein naar
Nunspeet.

Marleen: Enschede
Dhr. Rolink: Erica
Mevr. C. Schoonbeek: Veenoord
Mevr. van Laar: Renkum
Mevr. Annen: Aan de Lemelerberg (Ommen)
Mevr. Wolbers: Klazienaveen
Annet: Slochteren
Mevr. Hartman: Erica

Wat is uw lievelingsdier?

Marleen: Alle dieren behalve
een slang...brrr
Mevr. C. Schoonbeek: is allergisch voor dieren dus liever
geen!
Mevr. van Laar: haar hondje
Tess een reepincher
Mevr. Annen: haar boxer Obas
Mevr. Wolbers: Een poes.
Annet: hond
Mevr. Hartman: haar lieve hondje Dolly, een Maltezer
(zie volgende pagina)
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VRAGEN EN ANTWOORDEN BIJ DE DAGBESTEDING
Wat was jouw eerste baantje?

Marleen: Op de markt, kip verkopen.
Mevr. C. Schoonbeek: in het
naai atelier
Mevr. van Laar: als huishoudelijke hulp en geëindigd als chef
in een koekjes fabriek
Mevr. Annen: in de zorg met
ontzettend veel plezier
Mevr. Wolbers: aardappels poten
Annet: begonnen in de koekjes
fabriek
Mevr. Hartman: kassa juffrouw
bij een zwembad
Wat was/is jouw beste vriend
(in)?

Mevr. C. Schoonbeek: Henny, al
meer dan 75+ jaar!
Mevr. van Laar: had veel maar
geen vaste vriendinnen
Mevr. Annen: Ina Tichelaar, is ze
mee opgegroeid en werden
vaak met elkaar verward
Mevr. Wolbers: heeft geen vaste
vriendin
Annet: Margret
Mevr. Hartman: haar nichtje
Geesje Post
Dat waren voor deze keer mijn
vragen. En zo leer je elke keer
onze lieve mensen van de ZorgVilla weer wat beter kennen. De
volgende keer ga ik maar weer
eens met mijn schriftje bij de
andere bewoners langs, om ook
hun weer een beetje beter te
leren kennen.
Tot de volgende keer,
Sandra Cirino
Gastdame en Assistente
bij de dagbesteding

Marleen: haar lieve ratjes
Dhr. Rolink: onze eigen Jacco
(bewegingsagoog)
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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.
De heer M. Kuik – geboren op 31 maart 1962 – overleden op 25 april
2021. De heer Kuik heeft 3 maanden in de ZorgVilla gewoond.

Mevrouw J. Vos – Meijerink – geboren op 1 juli 1937 – overleden op 4
juni 2021. Mevrouw Vos heeft 3 jaar bij de ZorgVilla gewoond.
De heer J. Peters – geboren op 17 augustus 1925 – overleden op 15
juni 2021. De heer Peters heeft bijna 2 jaar bij de ZorgVilla gewoond.
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