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EEN NIEUW BEGIN
En dan is het zo opeens alweer
2022. Een nieuw jaar, een
nieuw begin, een jaar vol met
nieuwe dagen die mooie, gelukkige, grappige en soms ook
verdrietige momenten kunnen
brengen.

Wat dit nieuwe jaar ons ook zal
brengen, wij wensen u allen
veel dagen vol geluk en liefde
toe.
Ook dit jaar kunt u weer rekenen op nieuwsbrieven van de
ZorgVilla. Vandaag de eerste.
Veel leesplezier!

Vandaag is de dag
Vandaag is de dag
hij komt maar één keer.
Want morgen dan is het
vandaag al niet meer.
Niet zeuren, geniet van het
leven, het mag.
Maar doe het vandaag
want vandaag is dé dag.

Toon Hermans

.
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FEESTDAGEN BIJ DE ZORGVILLA
In De ZorgVilla kijken we terug
op gezellige feestdagen. Bij de
dagbesteding waren mooie
kerststukken gemaakt en buiten stond een grote boom met
lampjes te pronken. Ook binnen was het versierd zodat het
er overal gezellig uitzag! En van
te voren rook het ook heerlijk
naar vers gebakken kniepertjes.

Kerstavond werden we verrast
door een stel boeren die met
hun prachtig verlichte tractoren
langs kwamen. Een grote groep
bewoners stonden buiten om
alle mooie versierde tractoren
te aanschouwen. Het was best
koud dus na die tijd werd iedereen getrakteerd op warme
glühwein en een borrelhapje.
En wat hebben we heerlijk gegeten met de kerst. De gastdames hadden allemaal echt hun
best gedaan. Eerste kerstdag

een drie gangen diner en tweede kerstdag een heerlijke lunch
met vers gebakken broodjes,
suiker- en kerstbrood en verse
jus d’orange. ‘S avonds hadden
we een heerlijke mosterdsoep
met een bord vol lekkers en als
toetjes een van kniepertjes gemaakt ijsbakje met ijs en karamelsaus.
De donderdag voor oud en
nieuw was het Atelier omgebouwd als oliebollenbar. Bewoners konden een oliebolletje
komen proeven die werden gebakken door de zonen van medewerkster Meike, Joery en Thomas. Iedereen kwam wel even
langs en wat waren de oliebollen heerlijk en wat was het gezellig! Dit is zeker voor herhaling
vatbaar!!

Ook oud en nieuw was gezellig.
We hebben ‘s avonds met elkaar koffie gedronken in de
Kastanje en na die tijd nog gezellig wat spelletjes gedaan.

Nieuwjaarsdag waren er natuurlijk voor iedereen nieuwjaarrolletjes en de medewerkers van
de zorg liepen met mooi versierde haarbanden rond.

Ook was het fijn om te zien dat
er veel visite was met de kerst
voor onze bewoners. Die extra
aandacht, daar geniet toch iedereen van!
Bij deze iedereen super bedankt om het mogelijk te maken, dat we in De ZorgVilla zulke gezellige dagen hebben gehad.

Sandra Cirino (gastdame)
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ACTIVITEITEN
Elke maandag- en vrijdagmorgen staat bewegen centraal in de ZorgVilla. Jacco begeleidt bewoners individueel met “oefeningen op maat” en doet groepsactiviteiten, zoals bewegen op muziek.
Op dinsdag, woensdag en donderdag zijn er diverse welzijnsactiviteiten voor onze bewoners. Samen spelletjes doen, kaarten maken, knutselen en vogelvoer maken. Het is altijd erg gezellig.
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WELKOM NIEUWE BEWONERS!
In deze nieuwe rubriek heten
we graag nieuwe bewoners
hartelijk welkom! De afgelopen
maanden is bij ons komen wonen:

Mevr. G.W.L. Kit-Hartman
Wij hopen van harte dat u zich
al thuis voelt in de ZorgVilla en
gunnen u een mooie tijd!

GEBOORTE
Op dinsdag 4 januari is onze collega Sumeyye moeder
geworden van Mikail. Door
omstandigheden is Mikail
iets eerder geboren dan verwacht maar gelukkig gaat
het goed met moeder en
zoon. We wensen Sumeyye
en haar gezin veel geluk
toe!
SINTERKLAAS IN DE ZORGVILLA
De sint is weer naar Spanje
vertrokken. Maar gaf nog bericht terug aan ons:
We hadden allemaal een moeilijke periode “samen in de corona tijd”. Daarom dachten deze pieten, laten we eens bij De
ZorgVilla aanschieten.
De voorpret was al erg leuk en
nadien lag ieder in een deuk.
De bewoners genoten, jong en
oud en ook zelfs deze corona
pieten!
Met bombarie en lawaai kwamen ze voor ieder een kleinig-

heidje brengen, om zo onze bewoners toch een beetje liefde te
schenken.
Groetjes,
de corona pieten.
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DOCHTER EN MOEDER, SAMEN AAN HET WERK IN DE ZORGVILLA
Vrijwilligster Betsy
Vorig jaar november heb ik
mijn eerste stappen in de Zorgvilla gezet. Meike werkte er al
ruim een jaar en vanaf het begin heb ik genoten van haar
verhalen over haar werk in de
Kastanje. Ik heb zelf ruim 35
jaar bij Icare als wijkverpleegkundige gewerkt, dus haar
avonturen in de thuiszorg herkende ik helemaal.
Zo is mijn interesse gewekt.
Begin 2020 ben ik gestopt met
werken en ook door Corona
ben ik nu al 2 jaar aan het lezen, legpuzzels aan het maken
en samen aan het wandelen.
Heerlijk natuurlijk, niets meer
moeten, de wereld aan je voeten. Maar het begon toch weer
te kriebelen. Een kopje koffie
drinken met bewoners die er
om allerlei persoonlijk redenen
voor kiezen om op hun appartement te blijven en zo niet
veel andere mensen meer zien.
Dat koffie drinken, als vrijwilliger, was het plan van Meike.
Inmiddels ben ik al meerdere
malen geweest en het is telkens weer een feestje voor mij.
De appartementen zijn geweldig en door de ruimte kunnen

de bewoners nog veel eigen
spullen om zich heen houden
en zo een eigen sfeer creëren.
Dit zou ik ons allemaal aan het
eind van ons leven gunnen.
In 1981 zijn we vanuit Arnhem

en ik ben al 39 jaar de oudste
dochter van Betsy. Ik ben getrouwd met Erwin en samen
hebben we twee jongens, Joery
is 15 en Thomas is 12, die zo
nu en dan ook op de villa te vinden zijn.
Ik ben sinds 2020 werkzaam
in de Zorgvilla. Hiervoor heb
ik 15 jaar in Klazienaveen
gewerkt in een verpleeghuis.
Met ouders die beiden in de
zorg werkten, roep ik altijd:
“Zorgen zit in mijn bloed”. Ik
doe het graag en werk met
veel plezier in de Zorgvilla. En
dat enthousiasme heb ik
weer weten over te brengen
op mijn moeder, geloof ik.

in Emmen komen wonen, omdat Guus, mijn man, in De
Bleerinck kwam te werken. We
kregen 2 dochters, Meike en
Elles, en hebben inmiddels 4
kleinkinderen. Tot ons grote geluk zijn beide dochters met hun
gezin in Emmen blijven wonen
en kunnen we zo enorm genieten van de kleinkinderen.

In mijn vrije tijd schrijf ik graag
ouderwetse brieven die gewoon
met de post verstuurd worden.
Ik heb ongeveer 20 penvriendinnen over de hele wereld, van Spanje tot Australië,
en van Engeland tot Chili. Erg
leuk om over ca. 20 andere culturen te leren en mijn Engels
daardoor bij te houden.

Ik hoop nog lang vrijwilliger bij
de Zorgvilla te kunnen zijn.
Medewerker Meike
Mijn naam is Meike Bleuming
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WANDELEN IS GEZOND
Regelmatig wordt er gewandeld
met onze bewoners, vrijwilligers en stagiaires zetten zich
hier vaak voor in. Bloemetjes
plukken en genieten van de
mooie landelijke omgeving
rondom de ZorgVilla. En hoe
leuk is het als een van onze
tuinmannen dan het geplukte
bloemetje op zijn telefoon opzoekt zodat mevrouw de naam
weet. Maar laten we wel eerlijk
zijn want eigenlijk kan dit ‘meer

buiten zijn, meer bewegen’ nog
wel iets sterker. Samenwerken
hierin werkt dan toch het beste.
Daarom ook een oproep aan
alle bezoekers van de ZorgVilla:
Trek je jas aan en ga met je
moeder, vader, vriend, vriendin,
opa, oma naar buiten! U zult
zien dat buiten zijn ieder mens
goed doet. Meer eetlust, beter
slapen, meer ontspannen! Het
is belangrijk dat wij ons hier samen voor blijven inzetten!

TUINWERK
Elke donderdag is er een groep
van 7 tuinmannen actief in de
tuin van de ZorgVilla.
Onlangs zijn er langs het hek
bij de Kastanje fruitstruiken
geplant. Deze struiken hebben
we aangeboden gekregen van
de Groene Loper Vechtdal Hardenberg, die zich inzet voor ver-

binding tussen inwoners met
hart voor de natuur. Zij hebben ons vier verschillende
pakketten aangeboden, verbonden aan vier diersoorten
die in het Vechtdal veel voorkomen. Denk aan de vleermuis, de sleedoornpage, de
kleine IJsvogelvlinder en de
grauwe vliegenvanger. Die

soorten kunnen allemaal wel
een beetje hulp gebruiken.
Maar de struiken zijn niet alleen
voor de dieren, in elk pakket zit
ook een aantal struiken waar je
zelf van kunt snoepen.
Verder zijn de platanen weer
gesnoeid, kerstbomen opgeruimd en is de tuin voorjaar
klaar gemaakt. En wat werkt het
toch mee dat de mannen het
goed met elkaar kunnen vinden
en ze in de watten worden gelegd met een goede verzorging.
Dat is onze medewerkers wel
toevertrouwd!
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IN GESPREK MET… MEVROUW BOERS
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. Vandaag ben ik in gesprek met mevr. W. Boers.
Mevrouw Boers is geboren in
Klazienaveen. Ze heeft een
broer, die 3 jaar ouder is. Vader
was timmerman en moeder
was altijd thuis. Na de lagere
school is ze naar de huishoudschool gegaan. Daarna ging ze
naar de handelsavondschool
en tijdens deze opleiding ging
ze werken in de eerste supermarkt in Klazienaveen, genaamd Boerland. In haar opleiding leerde ze ook typen en
steno. Ze bleef bij haar ouders
wonen. Daarna is ze gaan werken op kantoor. Ook heeft ze
nog een opleiding mbo maatschappelijk werk gedaan waar
ze nooit haar werk van heeft
gemaakt.
Ze vond het fijn om te studeren
wat best bijzonder was voor
meisjes in die tijd. Ze heeft ge-

leerd om voor zichzelf te kunnen zorgen en heeft tot haar
62e jaar gewerkt.
Toen ze 33 jaar was kreeg ze
een hersenbloeding en moest
revalideren en gelukkig kon ze
nadien weer haar kantoorbaan
oppakken.
Mevrouw heeft een grote passie
voor tekenen en schilderen. Op
de lagere school tekende ze al.

In Uffelte heeft ze lessen gevolgd. Later kwam ze in contact
met een groepje uit Emmen
met dezelfde passie en gingen
ze in vakanties naar Nivon
(natuurvrienden) huizen waar
ze gingen tekenen en schilderen in de natuur, daar waren
ook vaak tekenleraren bij. Ze
bewaart mooie herinneringen
aan de Nivon huizen, Het Hunehuis in Havelte en Krikkenhaar
in Bornerbroek.
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IN GESPREK MET… MEVROUW BOERS (VERVOLG)
kunt schilderen) gewerkt. Ook
heeft ze veel potlood- en pentekeningen gemaakt. Nu lukt het
schilderen niet meer en heeft ze
een kleurboek voor ouderen.
Nog steeds is ze precies en wil
niet buiten de lijntjes kleuren.

Vooral het schilderen van bloemen vond ze mooi om te doen.
Perspectief schilderen en dieren schilderen vond ze wat lastiger. Ze heeft met de schildertechnieken, aquarel (is precies
werk) en olieverf (is makkelijker omdat je er zo overheen

tochten maken van andere
wandelclubs, wel afstanden van
30 tot 40 km. Ze heeft diverse
keren de
“Boortorenwandeltocht” in
Schoonebeek gelopen. In die
tijd kreeg je nog medailles voor
deelname aan wandeltochten.

In haar jonge jaren was ze ook
sportief, zo deed ze aan schaatsen. Prachtige toertochten maken over de kanalen in Emmen
en dan onderweg langs de
stempelposten. Ook heeft ze
gevolleybald, gefietst en gewandeld. Ze is zelfs betrokken geweest bij het oprichten van wandelsportvereniging “de Tippelaar” in Klazienaveen. Meestal
gingen ze op zaterdag wandel-

Onlangs heeft ze samen met
gastdame Ada en haar dochter
een collage gemaakt van schilderingen en tekeningen die nog
in een doos zaten. Het was een
heerlijke middag. Ada en haar
dochter knipte de schilderingen
uit en mevrouw vertelde hoe de
compositie samengesteld
mocht worden. Het resultaat is
werkelijk prachtig geworden.
Dank voor het mooie gesprek
mevrouw Boers!
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CORONA DOOR DE OGEN VAN EEN VERPLEEGKUNDIGE
En dan opeens zijn de huiskamers leeg.. en is het stil, heel
stil..
Het is 7 december in de avond
als er plotseling een berichtje
op m’n computer binnenkomt.
Ik lees op mijn vrije avond de
letters die op het scherm zichtbaar wordt en ik lees het nog
een keer en nog een keer.
Plots valt het kwartje, Corona
heeft onze woonlocatie weten
te bereiken. Het heeft ons zich,
zonder te melden binnengedrongen in onze woonlocatie, onze werkomgeving, in
het huis van onze bewoners.
Al gauw volgen steeds meer
berichten en blijkt er niet 1
besmetting te zijn maar is
het bij meer bewoners vastgesteld. Waarom heeft Corona niet gewoon ons huis overgeslagen..?
Helaas, Corona luistert niet
naar ons, naar persconferenties, artsen of zorgmedewerkers, Corona luistert alleen
naar zichzelf en heeft nog
steeds een eigen wil. Diezelfde
avond heeft de avonddienst
contact met het management
en worden verschillende protocollen in gang gezet. Ons team
wordt opgesplitst en we komen

niet meer in beide gebouwen.
We doen er alles aan om verspreiding te voorkomen en om
de bewoners die nog negatief
zijn, ook negatief te houden.
En dan opeens zijn alle huiskamers leeg en is het heel stil.
Alleen het geluid van de gastdame die druk in de keuken bezig
is, is nog hoorbaar. Helaas horen we dagen later dat er ook
een positieve test in de Kastanje is. We zijn teleurgesteld en
balen, we hadden dit graag wil-

len voorkomen.We zijn een
sterk en hecht team, we steunen elkaar en krijgen gelukkig
ook veel steun van onze bewoners en hun familieleden. Dit
doet ons goed. We zijn bereidwillig en draaien extra diensten
om onze bewoners zo goed mogelijk door de nare periode
heen te krijgen. Het is zwaar,
benauwd en warm doordat we
lang in de pakken lopen, we klagen zo min mogelijk en gaan
door. We doen het graag voor

onze bewoners, bewoners die
ziek zijn, bewoners die gezond
zijn, we willen ervoor zorgen dat
iedereen zich zo comfortabel
mogelijk voelt. Helaas overlijden in deze periode 2 bewoners.
We zijn allemaal aangeslagen,
verdrietig en zijn ook wat angstig geworden van het grillig verloop van Corona. We zijn professionals maar blijven ook mensen, ieder overlijden wat we
meemaken doet wat met ons.
Ik kwam het gedicht “De
herfst van jouw leven” (zie volgende pagina) tegen die ik
graag met jullie wil delen.
Inmiddels lijkt het erop dat wij
Corona hebben kunnen uitbannen, het lijkt zich te stabiliseren. We juichen nog niet
maar zijn gematigd enthousiast.
Ik wens iedereen een heel mooi
jaar toe, geniet en pluk de dag.
Zie de kleine lichtpuntjes van
het leven.
Lieve groet,
Nadeche
(verpleegkundige ZorgVilla )
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DE HERFST VAN JOUW LEVEN (GEDICHT)

Het is zover gekomen,
je bent bij ons komen wonen.
Vanaf nu is dit je huis,
ik hoop dat het voelt als een thuis.
Als alles wat minder zal gaan,
weet dat we voor je klaar staan.
's Morgens in de ochtenddauw,
ben ik op weg naar jou.
Maar ook 's avonds laat,
als je slapen gaat.
In de herfst van je leven,
wil ik je mijn liefde geven.
Zodat we alle dagen,
samen de zorgen dragen.
Weet dat je op mij kunt leunen,
dat ik je in alles wil steunen.
En als de dag dan is gekomen,
dat je niet meer bij ons zal wonen.

Zal ik je nooit vergeten,
je stem, je gewoontes, waar je hebt gezeten.
In de herfst van je leven,
heb ik je graag mijn liefde gegeven.
Het was fijn om voor jou te zorgen,
maar voor jou komt er geen morgen.
We wisten dat dit zou gaan gebeuren,
hopen dat we jouw herfst meer hebben laten kleuren.
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EVEN VOORSTELLEN
Ik ben Bianca Vinke, 39 jaar en
woon op Erica samen met mijn
vriend Herald met wie ik sinds

2016 samen ben. Hij heeft een
dochter uit een vorige relatie,
Tessa van 9 jaar. Tessa is om
de week een hele week bij ons.
Samen hebben wij een dochtertje van 14 maandjes, Demi.
Ons gezinnetje bestaat verder
nog uit een bulldog Diezel, een
kater Boef en 2 cavia's Puck en
Pip.
Ik werk sinds 1 december
2021 bij De ZorgVilla in Veenoord en werk alleen nachtdiensten.
Ik heb er voor gekozen om alleen nachten te werken omdat
ik absoluut geen ochtendmens
ben en dit perfect is te combineren met mijn gezin. Ik of mijn
vriend zijn altijd bij de kinderen. Ik werk sinds 2000 al in
de zorg en hoop dat ik dit nog
heeeeel lang kan doen!

Hallo mijn naam is Ashley Janssen, ben 17 jaar oud en kom uit
Emmen. Ik doe de opleiding
“helpende zorg en welzijn”, leerjaar 1 niveau 2. Ik loop sinds 24
december 2021 stage bij de
ZorgVilla, heb het erg naar
mijn zin en leer al erg veel dingen van de collega's. Ik vind het
erg gezellig met de mensen en
de collega's, voor mijn gevoel zit
ik lekker op mijn plek. Ik loop

de week, vaak op de maandag,
dinsdag en woensdag. Ik heb
het daar ook erg naar mijn zin
en maak daar ook mooie uren.
Verder kijk ik in de avond vaak
Netflix of schrijf wat dingen hoe
mijn dag is verlopen of hoe ik
hoop dat de dag gaat verlopen.
In de vakantie werk ik vaak nog
aan kleine dingen voor school
om te zorgen dat ik fijn een
beetje voorloop.
Groetjes Ashley Janssen.
Mijn naam is Marissa Kerkdijk
en ik ben 20 jaar. Ik loop sinds
kort stage bij De ZorgVilla. Ik
doe de opleiding Helpende Zorg
en Welzijn op het Alfa College.
Ik hoop te leren tijdens mijn stage hoe ik de mensen het beste

stage bij de ZorgVilla tot 8 juli
2022. Wat hoop ik nog te leren? Eigenlijk alles wel, bij elke
zorggroep is het natuurlijk anders. Wat me erg interessant lijkt is de medicatie omdat
het natuurlijk bij iedereen anders is. Veel dingen weet ik wel
wat betreft aankleden en wassen maar hoe meer ik erbij leer
hoe beter dat natuurlijk is.
Mijn hobby’s zijn vooral werken.
Ik heb naast stage ook nog een
bijbaantje bij de Kwalitaria
(snackbar), daar werk ik 3 x in

kan helpen met dingen waar ze
hulp bij nodig hebben.
Met vriendelijke groet,
Marissa Kerkdijk.

Pagina 11

ZORGVILLANIEUWS
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. G. Veenstra-Walkot - geboren op 6 september 1927 – overleden op
13 november 2021. Mevrouw Veenstra heeft 2 maanden bij de ZorgVilla
gewoond.
Mevr. J. Schoonbeek-Pepping - geboren op 20 mei 1922 – overleden op 8
december 2021. Mevrouw Schoonbeek heeft ruim 3 jaar bij de ZorgVilla
gewoond.
Mevr. L. Wanders-Prins - geboren op 24 maart 1930 overleden op 10 december 2021. Mevrouw Wanders heeft bijna 2 jaar bij de ZorgVilla gewoond.
De heer J.H. Rolink - geboren op 13 januari 1921 overleden op 14 december 2021. De heer Rolink heeft ruim 2 jaar bij de ZorgVilla gewoond.
Mevr. M.A. Linneman-Thole - geboren op 16 maart 1929 – overleden op 21
december 2021. Mevrouw Linneman heeft bijna 1 jaar bij de ZorgVilla gewoond.
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