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Zomerdag
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Geniet ik en
ZORGVILLA
NIEUWS:

Zoals u kunt lezen wordt er
veel gedaan zodat iedereen
zich thuis kan voelen.

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

Huppel is al spelend
Blij om het vooruitzicht
Van een zomerse dag

Wij wensen iedereen een
mooie zomer toe en graag tot
ziens in de ZorgVilla!
Veel leesplezier!

Met mijn ogen dicht.

.
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EVEN VOORSTELLEN
WANDELEN
Mijn naam is Janine Verkaik , ik
woon sinds 1,5 weer in Nederland, in Veenoord samen met
mijn vriend. Ik heb 28 jaar in
de buurt van Frankfurt am
Main gewoond. Ik heb twee
zoons van 26 en 24. Die wonen nog in Duitsland. Dus ik zie
ze jammer genoeg niet zo heel
vaak. Mijn oudste zoon heeft
een dochtertje van 2,5 dus ik
ben ook oma en daar ben ik
trots op.

In 2021 heb ik de opleiding
Helpende Plus gedaan en in
februari dit jaar gelijk verder
met de tweejarige opleiding VIG
aan het Drenthe College in Emmen. Ik voel me heel erg thuis
in de zorg. Vind het heel leuk
om in een gezellig team samen
te werken. In de zorg is gewoon
geen één dag hetzelfde en je
maakt er verschillende diensten. De afwisseling vind ik
heel fijn. Ik werk nog maar
sinds kort in de ZorgVilla, voel
me hier heel erg op mijn gemak. Thuis hebben we twee
katers van 8 maanden Guus en
Gijs. We hebben een boot die
in Sneek ligt, dus in mijn vrije
tijd ben ik heel graag op het
water, we gaan ook graag een
rondje met de motor in de zo-

mer. Ik wandel en fiets ook heel
graag en omdat ik heel nieuw
ben in deze omgeving heb ik
nog heel wat fietstochtjes voor
de boeg om alles te leren kennen.
Groetjes Janine
Mijn naam is Alie Hilbink, ik ben
56 jaar en werk sinds 22 juni
als gastdame bij de ZorgVilla.
Hiervoor heb ik gewerkt in een
kantine bij een school in het
voortgezet onderwijs. Ik ben
door Sacha Lenters en mijn
dochter Lisa Lomans geattendeerd op deze functie. Ik ben
getrouwd, woon in Coevorden
en heb 2 kinderen, een zoon en
een dochter van 31 en 27 jaar.
Al bijna 2 jaar geniet ik enorm
van onze 2 kleinkinderen en
ons 3e kleinkind is op komst. Ik
pas ook graag bij hen op. Ik geniet enorm van vakanties, van
shoppen en ben graag bezig.
Mijn eerste indruk van het werk
als gastdame is super en hoop
nog lang voor onze bewoners te
kunnen zorgen.

Gezondheid is een van de pijlers van de ZorgZaak. Daarom
vinden we het ook zo belangrijk
om met onze bewoners naar
buiten te gaan omdat je
“mentale gezondheid” daar ook
zo van opknapt! Vaak voel je je
“een ander mens” als je buiten
de frisse lucht hebt ingesnoven
en hebt genoten van de natuur.
Daarom organiseren we vanaf
juni op de 1e en 3e maandagmiddag van de maand
“georganiseerd wandelen” met
onze bewoners.

Jacco begeleidt deze activiteit
en zal onze bewoners kleine
opdrachtjes meegeven om al
het moois wat de natuur ons te
bieden heeft te laten ervaren.
Hiervoor is hij geinspireerd door
de training “Groen doet goed”
van IVN Natuureducatie. Om
zoveel mogelijk mensen mee te
kunnen nemen hebben we hulp
nodig. Daarom doen we een
dringende oproep aan u om je
hiervoor op te geven, ook al ben
je maar 1x per maand beschikbaar. Dit kan bij Jacco Schluter:
jacco.schluter@zorgzaak.nl of
06-21620327
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UITJE GRIENDTSVEENPARK
Donderdag 2 juni zijn we met bijna alle bewoners en een grote groep medewerkers en vrijwilligers
naar het Griendtsveenpark in Erica geweest. Dit was al een jarenlange wens, maar door corona hebben we het moeten uitstellen. Temeer omdat twee van onze bewoners, dhr. Peters (al overleden) en
dhr. van Veenen een nauwe verwantschap met dit park hebben. Daarom was dit uitje voor dhr. van
Veenen extra bijzonder en wilde hij heel graag trakteren op koffie en gebak voor alle mensen, wat
een verrassing! En wat hebben we genoten van het mooie park! Er waren zoveel mooie dieren te zien
en wat was het ook gezellig om samen koffie te drinken in een andere omgeving. Iedereen kwam
met een stralend gezicht weer terug bij de ZorgVilla en daar aangekomen had onze gastdame heerlijke sandwiches gemaakt met een saucijzenbroodje. Het was een dag met een gouden randje!
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WELKOM NIEUWE BEWONERS!
In deze rubriek heten we graag
nieuwe bewoners hartelijk

Dhr. H.J. van Veenen

welkom! De afgelopen maanden
zijn bij ons komen wonen:

Mevr. J. Pol

Mevr. G. Snippe

Mevr. G. van Oenen
Mevr. H. Lutters

65 JAAR GETROUWD
Afgelopen januari vierden
we in de ZorgVilla het 65
jarig huwelijk van familie
Wolbers.
Onze medewerkers hadden
alles mooi versierd en wij
werden getrakteerd op gebak! Wat bijzonder dat we
hier getuige van mochten
zijn en temeer omdat we zo
blij zijn dat we hen als bewoners mogen hebben.

Dhr. Wolbers is elke donderdag actief bij de groep tuinmannen en verzorgt de planten en kippen. Maar bovenal
hun opgewekte aanwezigheid
doet ons goed. Toen we
vroegen naar hun geheim
voor een goed huwelijk zeiden
ze “leven en laten leven”.
We gunnen u samen nog
heel veel gelukkige jaren!

MARKT IN DE VEURKAMER
Op zaterdag 23 april vond het
event “Moi in de Veurkamer”
plaats in Nieuw-Amsterdam. Dit
event is een initiatief van Thalia,
Sedna, Bibliotheek, Plaatselijk
Belang Nieuw-Amsterdam/
Veenoord en de buurtsport- en
cultuurcoaches van de gemeente Emmen.

Ook hebben zij verteld over verzorgd wonen in de ZorgVilla. Het
was een geslaagde middag waarbij wij weer wat meer zichtbaarder zijn geworden voor NieuwAmsterdam en omgeving.

Het event stond in het teken van
lang en gezond zelfstandig
(blijven) wonen. Collega van de
dagbesteding Marjanne Kloppenburg en vrijwilligster Joyce
Snel hebben hier namens de
ZorgVilla gestaan. Zij hebben
meer verteld over de mogelijkheden voor dagbesteding in het
Atelier, die zowel toegankelijk is
voor onze eigen bewoners als
externe cliënten.
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BEWONERSOVERLEG

Op donderdag 5 mei vond het
eerste bewonersoverleg van dit
jaar plaats. Dit wordt 4x per
jaar georganiseerd om actualiteiten te delen vanuit de ZorgZaak/ZorgVilla en te luisteren
naar bewoners. Het geeft gelegenheid om punten in te brengen en daarnaast is het ook
gewoon gezellig om eens met
z’n allen bij elkaar te zitten,

bewoners uit de Plataan, de
Zonnebloem, de Korenbloem en
de Plataan.
Het voldeed zeker in een behoefte en de actiepunten zullen
zo mogelijk worden uitgevoerd
of zijn al uitgevoerd. Het volgende bewonersoverleg is op donderdag 11 augustus in de Kastanje.

OPROEP
ACTIVITEITEN
WELZIJN
Wij hebben het idee om van
elke bewoner die dat leuk vindt
een levensboek te maken.
Hiervoor zijn wij op zoek naar
foto’s vanuit het leven van onze bewoners. Graag vragen wij
uw hulp hierbij. Heeft u baby-/
kinder-/schoolfoto’s en foto’s
van huizen waar u gewoond
heeft? Aan de hand van die foto’s zullen we eerst een gesprek hebben en zullen ze gebruikt worden voor het levensboek. De foto’s (of kopieën
hiervan) kunnen ingeleverd
worden bij de gastdames of bij
Marjanne Kloppenburg. De foto’s (of de kopieën) zullen worden ingeplakt in het boek.
Graag de foto’s inleveren in
een enveloppe met de naam
van de betreffende bewoner.
Heel erg dank voor uw hulp!
Groet, Marjanne Kloppenburg
en Sandra Cirino

VERZORGEN
BUITENPLANTEN

CLIENTENRAAD
ZOEKT LEDEN
De cliëntenraad van De ZorgZaak is op zoek naar gemotiveerde mensen die direct ervaring of betrokkenheid hebben
met de zorg- en dienstverlening
binnen onze woonlocaties
Kloosterstaete, De ZorgVilla of
Huize De Eik. De cliëntenraad
denkt mee over onderwerpen
die voor cliënten
van belang zijn zodat kwalitatief
goede zorg kan worden geleverd. Jaarlijks heeft de cliëntenraad minimaal 4 bijeenkomsten
op het hoofdkantoor te Hoogeveen. Voor meer informatie kunt
u contact opnemen met de heer
F. de Jong, voorzitter van de
cliëntenraad via
cliëntenraad@zorgzaak.nl

Veel bewoners hebben prachtige potten met planten bij hun
appartement staan. Vooral in
deze periode van het jaar vragen deze goede verzorging en
water. Graag vragen wij familie
om hier extra attent op te zijn.
Het is veelal niet mogelijk voor
ons personeel om dit allemaal
erbij te verzorgen. Wij hopen op
uw begrip en medewerking.
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PLUKTUIN
Al lange tijd was er de wens om
een pluktuin aan te leggen. En
eind maart hebben we de start
gemaakt met een overleg met
onze tuinmannen en enkele
bewoners over de beplanting
voor de pluktuin. Boeken en
notities werden van het appartement meegenomen en er
was al echt over nagedacht
welke soorten planten een
plekje in de tuin moesten krijgen. Wat is het toch opvallend
hoe goed onze bewoners de
namen van de planten weten.
Natuurlijk kwamen er ook di-

rect herinneringen naar boven
van hun eigen tuin. De planten
werden genoteerd en doorgestuurd naar een kweker die een
mooi tuinplan voor ons zou maken. Medio april werd de grond
voor de pluktuin omgespit en
plantklaar gemaakt. Daarna
werden er kratten vol vaste
planten aangeleverd en door
onze tuinmannen in de grond
gezet. En nu een paar maanden
verder is de pluktuin al flink vol
gegroeid en worden er al mooie
en vrolijke boeketten geplukt.
En daar is het voor bedoeld!

TUINWERK
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IN GESPREK MET… DE HEER TINUS VAN VEENEN
Ook voor deze nieuwsbrief ben
ik in gesprek gegaan met een
van onze bewoners. Vandaag
ben ik in gesprek met dhr. van
Veenen
Dhr. v.V. is geboren op 9 januari 1935 in de Peel. Hij kreeg 1
broer die 2 jaar jonger dan hij
is. Zijn ouders hadden een bakkerij en moeder overleed toen
meneer 18 jaar was. Daardoor
heeft hij al jong, met 21 jaar,
het bedrijf overgenomen. Eerst
hielp zijn broer ook mee maar
later is zijn broer begonnen
met een banketbakkerij in Erica. Dhr. v.V. is gebleven met
zijn broodbakkerij in de Peel.

Zo hadden de broers beiden
een mooi eigen bedrijf.
Tijdens de lagere schooltijd
leerde hij zijn vrouw al kennen,
ze kwam ook uit de Peel. Zijn
vriend was haar broer. Ze zaten
allebei bij dezelfde toneelgroep
vanuit de kerk. Na zo’n voorstelling gingen ze dan samen
uit en zo zijn ze bij elkaar gekomen. In 1958 zijn ze getrouwd.
Ze hebben 3 kinderen gekregen. Tinus en Dinie hebben het

kleine bedrijf uitgebreid naar 8
vestigingen. Samen zijn ze bijna
54 jaar gelukkig getrouwd geweest en op 75 jarige leeftijd
overleed zijn vrouw. Ze hebben
samen altijd hard gewerkt en
hadden daar veel plezier in.

gingen ze daarheen. Tegenwoordig wordt de naam “de
Peel” eigenlijk niet meer gebruikt, het gebied is gewoon
Erica geworden. Alleen de oudere generatie heeft hier nog een
gevoel bij.

Het bakkerij bedrijf heeft hij 28
jaar geleden overgedaan aan
hun zoon. Toen zijn ze verhuisd
naar ca. 700 m verderop. Tegenwoordig is de bakkerij in Emmen met winkels in nieuw Amsterdam, Emmermeer, Bargeres, Rietlanden en Valthe. Hun
dochter zit ook in het bedrijf, zij
heeft 2 zaken in Emmen. Hun
andere dochter zit niet in zaak.

Rond 1956 is het gebied bij Erica gekomen en het Amsterdamse veld is Weiteveen geworden.
Dhr. v.V. heeft altijd goed contact gehad met Jan Peters. Samen hebben ze zoveel voor het
Griendtsveenpark gedaan. Jan
Peters, dhr. van Veenendaal en
dhr. Munneken zijn beschermheer van het Griendtsveenpark.
Zij hebben financieel veel gedaan voor het park. Bakkerij
van Veenen levert 14 kratten
brood per week voor de dieren.

Dhr. v.V. vertelt dat hij een echte Peelse (gebied tussen Erica
en Schoonebeek) is. Er zit Brabants bloed bij in. Van de
Griendt, een bekende naam in
Brabant, is rond 1800 vanuit de
Peel (Brabant) met een van zijn
zoons naar Drenthe gekomen
en hebben veel grond gekocht
om te ontginnen. Het verschil
tussen Ericanen en Peelsen is
vooral bij de ouderen voelbaar.
Daniël Lohues voelt zich ook
een Peelse. Kenmerken van deze aard is het niet hooghartig
voelen en erg gemoedelijk zijn.
De eerste bewoners van dit gebied waren Brabanders. Eerste
bewoners van Erica waren mensen uit Hardenberg en Marienberg en omgeving. Dhr. v. V.
ging naar de Griendtsveenschool, bijzonder lager onderwijs, was namelijk van de
Griendtsveen (de verveners
maatschappij), de andere scholen waren van de gemeente.
Omdat ze in dit gebied woonden
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IN GESPREK MET… DHR. VAN VEENEN (VERVOLG)
Ook vanuit de opbrengsten van
de oliebollenverkoop gaat een
deel naar het park. De grond
van het park is van de
Griendtsveen, daar hoeft niets
voor te worden betaald. Eens in
de vijf jaar komt de rentmeester langs hoe het er voor staat.
Het Griendtsveen had 3 bolster
(bovenste laag van turf) fabrieken. Van de turf werden balen
gemaakt en deze gingen per
schip van Nieuw Amsterdam
naar het westen van het land.
De turf werd vooral gebruikt in
kazernes, voor de paarden
(was schoner dan stro) en naar
bloembollenteelt. Over de
grond ging een laag turf als bescherming tegen de kou.

Bij de verhuizing naar de ZV begrootte hem het meest dat hij
niet meer dichtbij het
Griendstveenpark woonde. Hij
gaat er regelmatig nog naar toe,
er liggen zoveel mooie herinneringen.

Ik vraag dhr. v.V. of hij nog een
mooie boodschap voor ons
heeft. Na even nagedacht te
hebben zegt hij “je kunt best
een verschil van mening hebben maar ga nooit naar bed
met een kwaaie kop”.
Dank voor dit mooie gesprek en
een inkijkje in de geschiedenis!

Dhr. v.V. is in 2016 vrijwilliger
van het jaar geweest. Hij heeft
veel voor “de Peel” gedaan,
zoals het onderhoud van het
park, als voorzitter van de
school. Als er wat er georganiseerd moest worden wisten ze
hem te vinden. Een keer per
jaar was er een feestelijke ouderavond met verloting en dhr.
v.V. nam altijd de prijzen mee.
Samen met zijn vrouw hebben
ze hard gewerkt en met een
glimlach zegt hij “we hebben
een schitterend leven gehad.
Zij was lief en zakelijk”.
Ze woonden altijd heel dichtbij
park en toen hij opa werd ging
hij vaak met zijn kleinkinderen
naar het park. Van oma kregen
ze dan voer voor de dieren
mee.
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AVOND 4 DAAGSE

Iedere glimlach is goud waard.
Het is 2019 als we de laatste
avond 4 daagse lopen. 4 dagen
lopen vrijwilligers, stagiaires,
medewerkers en familie samen
met onze cliënten 4 avonden.
Het is een groot feest.... en er
worden voor volgend jaar al
plannen gemaakt. Helaas
breekt Corona in Nederland uit
en is het voor onze bewoners
niet verantwoord om in grote
groepen bijeen te komen.
Gelukkig nu 2022 lijkt het wat
rustiger te zijn rondom corona.
Het is weer verantwoord. Onder
de medewerkers van de activiteitencommissie hadden we al
wat plannen om mee te gaan
lopen. Maar de knoop was nog
niet doorgehakt omdat dit best
wat tijd vergt. Als we tijdens
een avonddienst ook bewoners
horen praten dat ze het ontzettend leuk zouden vinden, besluiten Sacha en ik om de

knoop door te hakken.
Het is kort dag, dus we
besluiten om 1 avond
mee te lopen. Met inzet
van een grote groep vrijwilligers, medewerkers
en familie hebben we
binnen 2 dagen de begeleiders geregeld. Met
ruim 16 bewoners en meer dan
20 begeleiders hebben we een
fantastische avond gehad. De
drinkpost werd bij de ZorgVilla
gehouden. Honderden kinderen,
begeleiders kwamen langs.

Onze medewerkers Sacha, Lisa
L, Lisa H, Indy en Sandra C stonden paraat om honderden bekertje te vullen, koekjes uit te
delen die overigens door onze
bewoners zijn gebakken. En ik
mag u verzekeren “voor de glimlach van onze bewoners doen
we het!”. Er werd nog lang over
nagepraat.

Ik wil nogmaals onze medewerkers bedanken voor hun vrijwillige inzet. En natuurlijk bedank
ik onze vrijwilligers en familieleden voor deze gezellige avond.
Lieve groet, Nadeche Stoel
(verpleegkundige en lid activiteitencommissie)
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WEEKOVERZICHT ACTIVITEITEN

Wij proberen zoveel mogelijk leuke activiteiten te organiseren voor onze bewoners. Deze activiteiten
hebben als doel om zowel de mentale als de fysieke gezondheid optimaal te houden. Natuurlijk hebben de activiteiten ook een grote sociaal emotionele waarde.
WEEKOVERZICHT
Maandag:

ochtend:

bewegen op muziek in de Kastanje

middag:

1e en 3e van de maand georganiseerd wandelen

Dinsdag:

middag:

activiteiten in de Plataan

Woensdag:

ochtend:

activiteiten in de Plataan

Donderdag:

middag:

1e en 2e van de maand activiteiten in het Atelier

middag:

3e van de maand Bingo in de Kastanje

middag:

4e van de maand Dammen in de Kastanje

ochtend:

gymnastiek en spelletjes in de Kastanje

Middag:

om de 2 weken “vrijdagmiddagborrel” in de Kastanje

Vrijdag:

Bij mooi weer proberen wij zoveel mogelijk de activiteiten op ons terras te laten plaatsvinden. In de vakantieweken kan het programma iets afwijken.
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BUURTVERENIGING OP BEZOEK

Zaterdag 25 juni is onze jeux
de boulesbaan gebruikt door
de buurtvereniging van de Middenweg in Veenoord. Maar
eerst moest de baan onkruidvrij worden gemaakt en hebben
onze tuinmannen hun best gedaan om er weer een strak
baantje van te maken. Wat
leuk dat onze buren gebruik
wilden maken van onze baan!

En natuurlijk konden onze
bewoners er gelijk van meegenieten en een gezellig
praatje maken met vele bekenden. Dit gaf weer zoveel
energie dat de dames van
de activiteiten ook gelijk
met de bewoners weer zijn
gaan jeux de boulen. Met de
speciale jeux de boules ballen is dit goed te doen. Er
werden 3 teams gemaakt
en het was een serieuze
competitie
Dit vraagt
zeker om een vervolg!

UITJES MET DE ZORGZAAK BUS

Sinds enkele weken heeft de
ZorgZaak 2 rolstoelbussen ter
beschikking. We zijn voornemens om wat frequenter met
onze bewoners een tour te
gaan maken, want daar geniet
iedereen zo van. Zoals 8 juli jl.
toen we met onze bewoners
zijn wezen toeren naar Schoonebeek. Wel in 2 groepen want
we konden niet allemaal tegelijk mee. In Schoonbeek was
namelijk het Zuidenveld feest.

Het hele dorp was versierd. Om
het jaar wordt dit Zuidenveld in
verschillende dorpen gehouden.
Dit jaar werd het 100 jarig bestaan gevierd (wat in 2020 niet
door kon gaan ivm Corona). Het
Zuidenveld is een jaarlijks
terugkerend feest dat om
de beurt wordt gevierd in
een van de acht voormalige gemeenten van het
Drentse dingspel
(voormalig rechtsgebied)
Zuidenveld. Iedere gemeente is dus om de acht
jaar aan de beurt om het
feest te organiseren. En
daar hebben wij van genoten!
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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.
Dhr. R. Hoogeweg - geboren op 1 februari 1936 - overleden op 24 februari
2022. De heer Hoogeweg heeft 1 maand in de ZorgVilla gewoond.
Mevr. E. Thiele-Boxtem, geboren op 3 augustus 1930 – overleden op 25
maart 2022. Mevrouw Thiele heeft ruim 1,5 jaar in de ZorgVilla gewoond.

Mevr. F. Vos-Veldman, geboren op 20 september 1930 – overleden op 20
maart 2022. Mevrouw Vos heeft enkele weken in de ZorgVilla gewoond.
Mevr. G. Faassen, geboren op 19 januari 1930 – overleden op 28 mei
2022. Mevrouw Faassen heeft bijna 2 jaar in de ZorgVilla gewoond.
Mevr. J.E.J. Stern-Hanf-van der Pitte geboren op 30 juni 1926 – overleden
op 3 juli 2022. Mevrouw Stern-Hanf heeft ruim 1,5 jaar in de ZorgVilla gewoond.
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