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Huize De Eik en hun
familieleden en
mantelzorgers

EEN NIEUWE NIEUWSBRIEF VOOR HUIZE DE EIK!
Een mooie instelling als Huize De
Eik hoort natuurlijk een eigen
nieuwsbrief te hebben! Met trots
presenteren we u dan ook de eerste
editie van ‘Eiknieuws’(over die
naam verderop meer), een nieuwsbrief vol met informatie en nieuws
van Huize De Eik.
HELP MEE!
Deze nieuwsbrief zal periodiek worden uitgegeven, over de exacte frequentie moeten we nog even nadenken, maar dat hangt ook af van u!
Een nieuwsbrief kan alleen bestaan
wanneer er ook regelmatig leuke
artikelen vanuit de bewoners of familie zelf in kunnen worden geplaatst. Vandaar hierbij al de oproep: heeft u een leuk verhaal of
een leuke foto of iets anders wat

interessant voor ons kan zijn?
Laat het ons weten! Hoe u met
ons in contact kunt komen staat
op de laatste pagina van deze
nieuwsbrief.
EIKNIEUWS? DENK MEE EN WIN
EEN LEUKE ATTENTIE!
Deze nieuwsbrief draag voorlopig
de naam ‘Eiknieuws’. Maar misschien heeft u wel een veel betere
suggestie voor een goede naam!
Stuur daarom uw suggestie voor
een leuke naam naar ons toe (zie
laatste pagina). De leukste inzendingen publiceren we in een volgende nieuwsbrief en de naam
die dan de meeste stemmen krijgt
gaan we gebruiken! Voor de inzender van de winnende naam hebben we een leuke attentie!

EIKNIEUWS

NLDOET DAG IN HUIZE DE EIK
Het Oranje Fonds organiseerde op 9 en 10 maart
2018, samen met duizenden organisaties in het
land, weer NLdoet; de
grootste vrijwilligersactie
van Nederland.

gedaan! Ontzettend bedankt lieve vrijwilligers!

PRESENTATIE STUDENTEN
VOOR ZORGVILLA EN DE EIK

Studenten van Hogeschool
Windesheim uit Zwolle
presenteerden hun ideeën
om Huize De Eik in
Slagharen en De ZorgVilla
in Veenoord nóg
aantrekkelijker te maken
voor de bewoners.
Ook bij Huize De Eik waren vele vrijwilligers actief
om allerlei verschillende
klussen en klusjes te verzorgen. Fantastisch, die
inzet van iedereen en wat
is er enorm veel werk

KUIKENS IN DE EIK!
In het kader van het project Grijs, Groen, Gelukkig
heeft onze vrijwilliger
Joop Roosma op maandag 26 maart een grote
bak kuikens gebracht. Zo
hebben we in één klap
maar liefst 13 nieuwe
inwoners in De Eik!
Hartelijk dankt voor deze
schattige kuikens Joop!

Aan het einde van de
presentatie werd een aantal ideeën door Het Ondernemerspunt uitverkozen
om verder uit te werken.
Zowel studenten, docenten
als bewoners waren zeer
tevreden over het initiatief
dat zeker navolging zal
krijgen.

De kuikens krijgen nu
eerst de tijd om lekker
onder de warmte lamp te
groeien, later mogen ze
dan naar buiten.
Misschien hebben we
volgend jaar met Pasen
wel eieren van onze eigen
Eik-kippen!
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DAGBESTEDING
Vanaf april zal er iedere
dinsdag- en donderdagmiddag in de Tille (het
ronde gebouwtje bij de
ingang van de Eik) dagbesteding worden georganiseerd door Hanneke Heruer.
Het thema voor april is:

Lente!

hiervoor in aanmerking
komen vanuit hun indicatie en zal er worden
geïnventariseerd of deze bewoners hier ook
interesse in hebben.
In de volgende nieuwsbrief wordt u verder geïnformeerd over de ontwikkelingen van deze
dagbesteding.

De komende maand wordt
gekeken welke bewoners

EIKEBLAADJES (KORTE NIEUWSBERICHTEN)

JARIG IN DE EIK?
Onze bewoners mogen op
de dag van hun verjaardag kiezen wat ze willen
eten! Dit kan doorgegeven worden aan onze
keuken.

OUDE HUISKAMER
GEBRUIKEN BIJ
VERJAARDAGEN
Steeds vaker krijgen wij
een aanvraag voor gebruik van de Oude Huiskamer voor het vieren
van een verjaardag.

Wel stellen wij een vrijwillige
bijdrage voor onze personeelspot zeer op prijs).

De kosten voor een lunch
bedragen €3,50.

Thermoskan koffie of thee
(ca. 8 kopjes):€ 5,- per kan.

Als u hier gebruik van wilt
maken graag dit 3 dagen
van te voren doorgeven aan
onze keukenmedewerkers
Carina, Jenny en José
(carina.vanderfels@huizede-eik.nl) Betaling kan alleen via pin worden voldaan.

Op verzoek kunnen wij ook
gebak, broodjes, soep en
frisdrank facilitairen. De
prijs hiervoor is op aanvraag.
Reserveringen van de Oude
Huiskamer dient u door te
geven aan Mariëlle Visser,
tel. 0523-225005 of per
e-mail:
marielle.visser@zorgzaak.nl

MEE-ETEN IN DE EIK
De zaalhuur per dagdeel Het is altijd mogelijk voor
(ochtend/middag/avond) familie van onze bewoners
bedraagt €25,00. (indien om mee te eten in de Eik.
er zelf afgewassen en
Met ingang van april hebopgeruimd wordt, is de
ben wij de prijzen iets moehuur van de zaal gratis!
ten verhogen:

De kosten voor het diner
bedragen €7,00.

- Ambulance
- Taxibusjes en personenauto’s die een bewoner op- en/
of afhalen
De overige auto’s kunnen
parkeren achter op het terrein van Huize De Eik. Wij
vragen vriendelijk uw medewerking om deze instructies
op te volgen.

PARKEREN
Eind maart zijn er bij de
ingang van De Eik bloembakken neergezet tegen het
overmatig parkeren bij de
entree. Er zijn blauwe bordjes aangegeven op de
bloembakken.
De volgende auto’s mogen
kort parkeren bij de entree:
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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 Huize De Eik
Telefoon: 0523 - 22 50 05
e-mail: marielle.visser@zorgzaak.nl
U kunt ook altijd een berichtje voor haar achterlaten
bij de receptie!

GELUK
Geluk is geen kathedraal
Misschien een klein kapelletje
Geen kermis luis en kolossaal
Misschien een carousseletje
Geluk is geen zomer van smetteloos blauw
Maar nu en dan een zonnetje
Geluk, dat is geen zeppelin
‘t Is hooguit een ballonnetje

Toon Hermans

BINGO
Elke 2e dinsdag van de
maand is er bingo in Huize
De Eik. De bingo is van
14.30-16.30 uur, inloop
vanaf 14.00 uur in de grote huiskamer. Kosten voor
deelname is €3,=/keer.
BEWEGINGSMORGEN

VRIJWILLIGERS GEZOCHT!
Wij zijn op zoek naar mensen die buddy van bewoners willen zijn. U kunt denken aan:
Wandelen, een gezellig
gesprek, samen erop uit,
begeleiden bij de dagbesteding, helpen in de tuin etc.
Zeer dankbaar werk waar
iedereen blij van wordt!
U kunt zich opgeven bij
Mariëlle Visser, tel. 0523225005,
marielle.visser@zorgzaak.nl

Elke woensdagmorgen is
er een bewegingsmorgen
van 11.00-11.45 uur in de
Kerkzaal.
KERKDIENST
Elke 1e vrijdag van de
maand is er kerkdienst van
15.00-16.30 uur. Inloop
vanaf 14.30 uur in de
Kerkzaal.
DAGBESTEDING
Vanaf april zal er elke dinsdag- en donderdagmiddag
in de Tille dagbesteding
worden georganiseerd
door Hanneke
Heruer (zie ook pag. 3)
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