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HERFST
Sommige mensen vinden het
maar niks en anderen juist
prachtig, maar wat we er ook
van vinden, we ontkomen er
niet aan want de herfst is aangekomen, ook bij de ZorgVilla!
Een mooie bezigheid om tijdens de natte en winderige
dagen dan te doen is misschien wel het lezen van deze
overvolle nieuwsbrief want we
hebben met zijn allen de afgelopen periode niet stil gezeten!
We wensen u daar heel veel
leesplezier bij.

Hallo herfst, ben je daar weer?
met je pittige geuren,
je dwarrelende bladeren
in duizenden warme kleuren
Hallo herfst, daar ben je weer
met je storm en je regen
zwammen, eikels, spinnen
natte kleren en altijd wind tegen

Hallo herfst, je bent er weer
kom, laat me je omarmen
want, ondanks al je buien
geniet ik van je charme
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NAZOMER BUFFET
daar draagt iedereen zijn/haar
steentje aan bij. Een mooie
kans om ook onze vrijwilligers in
het zonnetje te zetten, want wat
doen zij veel extra’s voor ons en
onze bewoners.

test op onze kennis over ons
Tweelingdorp. Daarna nog samen zingen onder begeleiding
van onze vrijwilligster Janny die
accordeon speelt. Kortom, een
avond met een gouden randje!

Tussendoor werd er een leuke
quiz gedaan en werden we ge-

Enkele weken geleden hebben
we met bewoners, vrijwilligers
en personeel genoten van een
heerlijk nazomer buffet!
Na 1,5 jaar dat het niet mogelijk was konden we weer samen vieren dat we het goed
hebben in onze woonlocatie en

NATUUREDUCATIE

Onlangs hebben 20 medewerkers en vrijwilligers van de 3
woonlocaties van de ZorgZaak
veel inspiratie opgedaan met
de training “Groen doet goed”,
georganiseerd door IVN Na-

tuureducatie. De ZorgZaak ondersteunt het project Grijs,
groen & gelukkig. We kregen
tips hoe we onze bewoners actief kunnen laten deelnemen in
de natuur. Hoe je ervaringen

kunt ophalen en leuke activiteiten met materialen van de natuur kunt doen. Denk bijv. aan
het verzamelen van materialen
en dit plakken op een karton
met dubbelzijdig tape. Doe hier
een lijstje om en je hebt een
natuurschilderij. Doel van deze
activiteiten is dat onze bewoners zich energieker gaan voelen wat bijdraagt aan het fysiek
en mentaal welzijn. Daar gaan
we de komende tijd mee aan de
slag!
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BURENDAG
Zoals elk jaar hebben we dit jaar ook weer de burendag gevierd en wel op vrijdag 24 september.
Burendag is een initiatief van het Oranje Fonds met als doel om zoveel mogelijk buren met elkaar in contact te brengen, zodat buurten leuker, socialer en veiliger worden.
We hadden geflyerd in de seniorenwoningen tegenover de Kastanje om onze buren uit te nodigen en daar werd door een aantal gehoor aan gegeven. Samen met vrijwilligers en natuurlijk onze bewoners hebben we een super gezellige middag beleefd. Oud Hollandse spelletjes spelen
onder het genot van een hapje en drankje. Wat een leuke herinneringen kwamen er boven. En
voor onze buren was het een mooie gelegenheid om een kijkje te komen nemen in de ZorgVilla.

Pagina 3

ZORGVILLANIEUWS

OKTOBER 2021

WELKOM NIEUWE BEWONERS!
In deze nieuwe rubriek heten
we graag nieuwe bewoners
hartelijk welkom! De afgelopen
maanden zijn bij ons komen wonen:
Mevr. W. Boers

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

Mevr. H. van der Lee – van Essen
Mevr. G. Veenstra-Walkot
Mevr. F. de Groot-Kroezen

QR CODE
Zoals u allemaal weet heeft
iedere inwoner van Nederland een QR code of testbewijs nodig bij het betreden
van bepaalde openbare
ruimtes. Op onze woonlocatie zijn er van alle bewoners
vaccinatiepassen aanwezig.
Familie kan deze inzien om

uw familielid te helpen met het
aanmaken van de QR code. Ook
zijn de vaccinatiepassen inzichtelijk via Carenzorgt onder het
kopje “documenten”. Op de pas
staat de vaccinatiedata en welk
vaccin uw familielid heeft gehad.

NIEUWE VESTEN

Om goed zichtbaar te zijn in
Veenoord en omgeving hebben
we voor de ZorgVilla mooie vesten gekregen om te gebruiken
bij een boodschap of andere
activiteit.
We maken graag reclame voor
onze mooie woonlocatie!
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EEN WEEKEND IN DE ZORGVILLA
Om het weekend te vieren
wordt er regelmatig een heerlij-

ke traktatie gebakken door bewoners en medewerkers. Zo
werden er pas geleden 3 heerlijke cakes en appeltaarten gebakken voor de zondagochtend
bij de koffie. En dan samen met
een van onze vrijwilligers liedjes
zingen “in ’t groene dal, in ’t stille dal, waar kleine bloempjes
groeien” en elkaar gedichten
voordragen. Wat kun je het met
eenvoudige dingen toch gezellig
maken.

BINGO
Een keer per maand wordt op
donderdagmiddag Bingo gespeeld in de grote huiskamer
van de Kastanje. Met ondersteuning van een paar enthousiaste vrijwilligers kunnen we
dit zo organiseren. Want na-

tuurlijk willen we ook leuke
prijsjes kunnen uitdelen en
dit vraagt nogal wat voorbereiding. En hoe leuk is het
dan als een plaatselijke ondernemer Primera Nieuw Amsterdam ons de laatste keer

heeft gesponsord!
Deelname aan de Bingo kost
2,50 Euro per keer en elke ronde heeft 2 prijsjes.
Op 18 november is de eerstvolgende Bingo, graag tot dan!
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VOORSTELLEN CLIËNTENRAAD
Mijn naam is Jan Engberts,
sinds enige jaren maak ik deel
uit van de cliëntenraad van De
ZorgZaak.
De reden dat ik met De ZorgZaak in contact ben gekomen
is het feit dat mijn vader als
een van de eerste bewoners
van De ZorgVilla, zorg van de
ZorgZaak heeft ontvangen.

Nu wil ik graag, namens de cliëntenraad, als contactpersoon
van De ZorgVilla voor u beschikbaar zijn. Zijn er zaken die
u met mij zou willen bespreken
kunt u mij mailen via
ja.engberts@outlook.com, wanneer u graag telefonisch contact
wilt geef dan ook uw telefoonnummer door, dan neem ik contact met u op.

Hartelijke groet,
Jan Engberts

GESLAAGD!
Met een acteur hebben ze casuïstieken geoefend en van iedere cursusdag moest een reflectieverslag geschreven worden. Op de werkvloer zijn de
leerling EVV-ers gecoacht door
een wijkverpleegkundige. Kortom, een serieuze en diepgaande training voor onze EVV-ers.

Onlangs zijn Angelique Knuppe,
Sumeyye Yildiz, Klaske de Jong
en Miranda van Sonsbeek geslaagd als “Eerst Verantwoordelijk Verzorgende”. Zij hebben
de opleiding gevolgd bij BTSG,
dit is een erkende scholingsorganisatie en geeft opleidingen
en trainingen voor zorgmedewerkers in de ouderenzorg.

De training bestond uit 10 lesdagen. Tijdens deze lesdagen
hebben ze drie proeven van bekwaamheid gedaan, 2 maal een
e-learning gevolgd, anderhalve
praktijk dag gevolgd. Deze praktijk dag hield in dat de leerling
EVV-er op een andere locatie
heeft meegelopen om zo van
elkaar te leren.

Het doel van deze opleiding is
onder andere dat je met verbreding en verdieping naar de totale zorgvraag van de cliënt gaat
kijken.
Op de foto kunt u zien hoe trots
de dames zijn op hun diploma.
Ze hebben met veel energie en
toewijding deze opleiding gevolgd.
Angelique Knuppe heeft op de
volgende pagina een mooi gedicht geschreven over de afgelopen studieperiode.
Pagina 6

ZORGVILLANIEUWS

OKTOBER 2021

MIJN GROEIPROCES (DOOR ANGELIQUE KNUPPE)
Ik werd ruim drie jaar geleden,
Gevraagd om de functie van
EV te bekleden.
Prima, dacht ik, maar wat
houdt dat eigenlijk in?
Aanspreekpunt voor cliënt en
familie, in die zin.
Ik deed mijn best en wilde me
profileren,
Maar zag het als een taak
waarbij ik de wijkverpleegkundige mocht assisteren.
Toch maar aangegeven dat ik
vond dat ik niet aan de functie
voldeed,
Ik miste handvaten, het was
gewoon niet compleet.
In januari zijn we begonnen
met online lessen,
Ik kwam er snel achter dat de
opleiding bestaat uit meerdere
processen.
Eerst maar twee certificaten
zien te behalen,
En dan ook nog lessen
voorbereiden, dat was soms
wel balen.
We werden in de praktijk
meteen voor de leeuwen
geworpen,
Want vanuit de vooropleiding
hebben we al kennis van zorgleefplannen verworven.
Het OMAHA-systeem, ach zei
men, je moet het gewoon even
doen,
Maar na een aantal keer pro-

beren zag het gras al veel meer
groen.
Thema’s die tijdens de scholing
steeds terugkeren zijn,
Methodisch werken, persoonsgerichte zorg, MDO, gespreksvaardigheden en kwaliteit en
welzijn.

Als EVV heb je veel verschillende taken,
Maar het is toch vooral het zorgproces rondom de cliënt
bewaken.
Dit is een cirkel dat iedere keer
weer terug keert,
Met ‘Plan-Do-Check-Act’,
heb ik geleerd.
Je draagt de verantwoordelijkheid voor de totale zorg,
de gehele omtrek,
Je geeft of ontvangt van collega’s, cliënt of naasten
feedback.
Vanaf het moment dat de cliënt
of diens naaste akkoord geeft,

Zorg ik dat het zorgleefplan
wordt nageleefd.
Een MDO uitvoeren in de praktijk, met een beoordelaar erbij
Na een goede voorbereiding
kwam ook dit goed met mij.
Daarnaast nog een verbetervoorstel op de werkvloer
geïmplementeerd,
En na feedback heb ik het
uitgewerkt en geplastificeerd.
De SBAR blijkt een werkbare
methode te zijn,
En past goed bij de SOAP methode, dat is fijn.
Ik heb me de opdrachten
soms te moeilijk of te groot
gemaakt,
Maar gelukkig heeft Helga dit
af en toe bewaakt.
Ik vind dat ik enorm ben gegroeid door deze lessen,
Al heb ik af en toe behoorlijk
zitten stressen.
Ik kreeg als tip mee, blijf kritisch want dan bereik je meer,
Dat zal ik ook zeker blijven
doen, keer op keer.
Ik heb de handvaten gekregen
waar ik om heb gevraagd,
En hoop dat ik de functie EVV
daarom ook meer uitdraag.
Dankzij dit ben ik een goede
beginnende EVV,
En neem ik in oktober hopelijk
mijn diploma mee.
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ZOMERGELUK
Wat hebben onze bewoners en
medewerkers deze zomer genoten van onze steeds mooier
wordende tuin. Ook de vlinders
hebben ons gevonden. Wat
mooi als je bij een wandeling
een dagpauwoogje ontdekt! En
dan samen op de duofiets een
ommetje maken met een van
onze gezellige vrijwilligers. Dat
is pas echt zomergeluk!

BRUILOFT!
Na 1 keer uitstellen door covid19 was op 21 augustus onze
dag eindelijk aangebroken.
Onze bruiloft! Voorafgaand aan de bruiloft
heb ik met veel bewoners gesproken over mijn
jurk, de jurk van mijn
dochtertje. De kleding
van mijn man en zoontje
wist ik natuurlijk niet en
hebben wij foto’s bekeken. De bewoners leefden helemaal mee.
De vraag of wij ook naar
De Zorgvilla kwamen die
dag werd ook vaak gesteld.Helaas paste dit niet in de
planning en was de afstand te
ver. Dit was erg jammer.
Op 21-08-2021 hebben Rik
(mijn man) en ik elkaar het ja

woord gegeven. Wat een bijzon- De berichtjes, kaartjes en cadere dag was dit om dit samen deautjes na die tijd waren erg
leuk! Zelfs kaartjes van bewomet onze 2 kinderen Daan(4
ners zaten er tussen. Zo
mooi om te zien dat ze hier
zo van genoten.
Een maand na de bruiloft
ontvingen wij ons trouwalbum en natuurlijk hebben
we die ook samen met de
bewoners bekeken. Een
traantje weg pinken en een
grote glimlach op de gezichten. Prachtig!

jaar) en Tess (1 jaar) te kunnen
vieren. Wat hebben wij het die
dag getroffen met het weer. ‘s
Avonds kwamen mijn collega’s
op het feest, die we vierden in
een mooi aangeklede tent.

Inmiddels zijn we alweer 2
maand verder maar we genieten nog elke dag van de prachtige foto’s.
Groetjes,
Sacha Lenters-Borneman.
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EEN NIEUWE UITDAGING

Twee jaar geleden kwam ik na
een reorganisatie binnen de
ZorgZaak bij de ZorgVilla werken. De huiselijke sfeer , lieve
bewoners (en hun familie) en

een fijn team collega's en medewerkers hebben ervoor gezorgd dat ik hier altijd met heel
veel plezier heb gewerkt. Ik heb
ook gezien hoe de Kastanje is
uitgebreid met nieuwe bewoners en zie dat het daar ook
prachtig wonen is nu.
De vele fijne vrijwilligers die ik
heb leren kennen bij de ZorgVilla die helpen om zo optimaal en
prettig mogelijk hier te wonen
zijn een verrijking en onmisbaar
voor ons allen!
Nu sta ik door een interne verschuiving van de verpleegkundigen binnen de ZorgZaak loca-

ties voor een nieuwe uitdaging.
Ik ga namelijk (voorlopig?) het
team van Kloosterstaete in Hoogeveen versterken. Hopelijk tref
ik daar weer zo'n fijne werkplek
met fijne mensen aan zoals hier
bij de ZorgVilla. Ik ga daar mijn
steentje aan bijdragen.
Langs deze weg wens ik alle bewoners van de Zorgvilla alle
goeds toe en wil ik iedereen
heel hartelijk bedanken voor de
fijne samenwerking en wie weet
tot ziens bij de Kloosterstaete.
Hartelijk groet,
Klaske de Jong

ACTIVITEITEN
Activiteiten Welzijn

Dagbesteding

Sinds 1 november zijn de activi- De dagbesteding voor externe
teiten welzijn op:
cliënten wordt gehouden in het
Atelier op dinsdag, woensdag
dinsdagmiddag,
en donderdagmiddag.
14.00-16.30u
woensdagmorgen
Deze dagbesteding wordt bege10.00-12.00u en
leid door Marjanne Kloppendonderdagmiddag,
burg met hulp van vrijwilligers.
14.00-16.30u
Deze activiteiten worden begeleid door de gastdames met
hulp van vrijwilligers en vinden
plaats in de huiskamer van de
Plataan of de Kastanje.
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DANKBARE FAMILIE
Regelmatig worden we verrast door families die afscheid hebben moeten nemen van hun dierbare
en uit dankbaarheid voor de zorg bij de ZorgVilla iets willen aanbieden. Zo ontvingen we een lieve
brief en een televisie die gebruikt mag worden door onze huidige bewoners. Ook ontvingen we onlangs de tuinkas die eigendom was van een van onze bewoners. Wat een mooi gebaar en bij de herinnering verschijnt er een lach op ons gezicht.
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ONZE DRIE PIJLERS
Misschien is het u al opgevallen. Bij de entree van de
Kastanje en de Plataan staat een banner met de
drie pijlers van de ZorgZaak: Gezondheid, Gastvrijheid en Gemak.
Op basis van deze drie uitgangspunten bieden wij de
zorg van de toekomst aan.

Gezondheid
Mensen voelen zich beter en zijn gelukkiger wanneer zij
zich fit en gezond voelen. Bij de ZorgVilla doen onze
gastdames hun best om verse, gezonde en afwisselende
maaltijden aan te bieden. Verder worden er diverse activiteiten aangeboden om mentaal en fysiek gezond te blijven. Gezonde voeding en de mogelijkheid om deel te
nemen aan bewegingsprogramma’s zorgen voor gezondheidswinst, meer zelfvertrouwen en meer zelfstandigheid.
Gastvrijheid
Onze medewerkers en vrijwilligers doen er alles aan om
er voor te zorgen dat u zich snel thuis zult voelen in de
ZorgVilla. Warm en gastvrij, zoals het hoort. Uiteraard
spannen zij zich in om de beste zorg te leveren.
Gemak
Bij de ZorgVilla krijgen de bewoners een persoonlijke
alarmknop met een spreek- luisterapparaat die in het
appartement van de bewoner staat. Als de bewoner op
de alarmknop drukt heeft hij/zij direct contact met een
van onze zorg medewerkers en kan “op afstand” met elkaar gesproken worden. Van daaruit bepaald de zorgmedewerker welke actie moet volgen. In bepaalde situaties
werken we ook met deurcontact en bewegingsmelders.
Dit wordt vooral ingezet bij “dwalende” bewoners. In het
kader van de AVG worden deze beelden maximaal 4 weken bewaard en zullen vervolgens automatisch worden
verwijderd.
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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.
Mevr. W. Buiter-Veenstra - geboren op 22 mei 1924 – overleden op 7 juli
2021. Mevrouw Buiter heeft 3 maanden bij de ZorgVilla gewoond
Mevr. A.H. Peters-Bakker - geboren op 10 juli 1933 – overleden op 28
augustus 2021. Mevrouw Peters heeft ruim 3 jaar bij de ZorgVilla gewoond
Mevr. L. Bennink-Wiegers - geboren op 15 mei 1937– overleden op 6
september 2021. Mevrouw Bennink heeft bijna 3 jaar bij de ZorgVilla gewoond
Dhr. C. Veldhuizen - geboren op 4 december 1955– overleden op 7 oktober 2021. De heer Veldhuizen heeft 6 jaar bij de ZorgVilla gewoond
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