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E I K N I E U W S :  

• Periodieke  

nieuwsbrief 

• Voor bewoners  van 

Huize De Eik en hun 

familieleden en  

mantelzorgers 

 

Enkele weken geleden zijn we door 

mevrouw Brink getipt over het boek 

“van beperking naar ontdekking”, 

uitgebracht in 2012 door Ambiq. Dit 

boek beschrijft de geschiedenis van 

de Eik van 1913-2013. Een boek 

van 90 bladzijden waar wij alvast 

geïnteresseerd in zijn gaan lezen. 

Hieronder een fragment uit het 

boek: 

 

EEN KATHOLIEKE KINDER-ENCLAVE 

Zonder een rijke katholieke boer in 

Slagharen had De Eik nooit be-

staan. En zonder de toevallige con-

nectie met de zusters uit Simpelveld 

waren de gelijknamige kindertehui-

zen er nooit gekomen. Een kinderte-

huis dat door de jaren heen een 

steeds wisselende populatie had. 

Van gegoede katholieke meisjes tot 

kinderen van NSB-ouders.  

Van vakantiekinderen tot jongeren 

met een verstandelijke beperking.  

 

Anton Geerdes en zijn vrouw Helena 

de Boer zijn vrome gelovigen. Ze 

bewonen het riante landgoed De 

Eik uit 1872, net iets buiten Slagha-

ren. Behalve rijk zijn ze ook goed-

hartig. Het echtpaar wil graag iets 

doen voor de maatschappij, al moet 

het goede doel natuurlijk wel een 

katholieke signatuur dragen. Ze 

zien in hun villa graag een rooms-

katholieke school gevestigd.  

 

Bij de receptie hebben wij 2 van 

deze boeken tot onze beschikking. 

Mocht u geïnteresseerd zijn in het 

complete verhaal vraagt u dan bij 

de receptie naar dit boek, van harte 

aanbevolen! 

 

D E  G E S C H I E D E N I S  V A N  H U I Z E  D E  E I K  



Hallo lieve lezers, 

 

Als eerste nog een fijne 

2019 gewenst met ik hoop 

net zoveel activiteiten als 

voorheen. 

 

De maand december stond 

in het teken van vele leuke 

dingen. Het begon natuur-

lijk met 4 december “toen 

was geluk heel gewoon”. 

Nardie en Desiree kwamen 

met de klas om een op-

dracht uit te voeren. Onder 

het genot van een glaasje 

advocaat werd er een mooi 

verhaal gelezen gecombi-

neerd met het zingen van 

Nederlands talige num-

mers.  Na de uitvoering 

heeft Hanneke ervoor ge-

zorgd dat de middag over-

ging in het pepernoten bak-

ken met de mensen. Dit 

was weer een geweldig 

succes.  

 

Woensdag 5 december 

was het een drukke dag 

voor onze bewoners s mor-

gens vroeg 9.30 uur werd 

de vijver geopend door de 

burgemeester Peter Snij-

ders. Bijna alle mensen 

waren getuige van dit 

heugelijk feit. De middag 

stond in het teken van 

onze goedheiligman. Alle 

bewoners waren natuur-

lijk ook hierbij aanwezig 

en werden voorzien van 

een versnapering. Een 

ieder ging dan ook naar 

huis met een cadeau en 

strooigoed. We hebben 

de sint met zijn pieten 

uitgezongen en nog de-

zelfde week werd de Eik 

versierd in kerstsfeer. 

Door alle hulp van onze 

vrijwilligers en de alfa 

studenten, zag de Eik er 

weer betoverd uit. 

 

Naast onze vaste maan-

delijkse activiteiten zoals 

bingo, knutselen, sjoelen 

en kerkdienst hebben 

onze bewoners veel extra 

dingen gedaan. Zo heb-

ben ze met Hanneke 

kerstbakjes gemaakt en 

T E R U G B L I K  D E C E M B E R M A A N D  
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is ieder bewoner op de foto 

gezet door Herman, om zo 

ook aan de familie een 

mooie kerstgroet te sturen.  

 

Op dinsdag 18 december 

19.30 uur werden we toe-

gezongen door Belt Canto, 

zij gaven een mooi kerst-

concert. We hebben na de 

tijd lekker bijgekletst en 

het krijgt een vervolg.  

 

Vrijdag 21 december had-

den we met elkaar een 

gezellige kerstbrunch, Tij-

dens deze brunch werden 

er kerstliederen gezongen 

en werd er een mooi kerst-

verhaal gelezen. De zang 

werd verzorgd door Wies 

Hultink met zijn gemengd 

koor, dit was tevens weer 

een mooie geslaagde mid-

dag en we kwamen op de-

ze manier mooi in de kerst-

stemming. Het kan maar 

niet op en wat een vertier 

in de Eik.  

 

Op eerste kerstdag werden 

we ‘s ochtends vroeg ge-

wekt om half acht. Niet 

door de wekker maar door 

mooie kerstgeluiden, ge-

zongen door het mannen-

koor Lutten. De mensen 

die zich zelfstandig kon-

den verplaatsen kwamen 

in pyjama genieten op de 

gang. De mensen geno-

ten geweldig en het galm-

de door het hele huis. Na 

de mooie liederen heb-

ben de mannen lekker 

ontbeten en gingen daar-

na naar huis. Er stond 

een mooi menu op de lijst 

en er werd gezellig geza-

menlijk gegeten. Dit jaar 

was er voor de bewoners 

en familie ook weer ons 

kerstdiner.  

 

Het oude jaar 30 decem-

ber moeten we natuurlijk 

ook goed afsluiten en dit 

werd gedaan met het 

bakken van oliebollen en 

nieuwjaar rolletjes wij 

werden hierbij geholpen 

door de familie van de 

Wetering. 

 

Iedereen die ons heeft 

geholpen, bedankt voor 

de mooie dagen. 

Desiree 



blik naar elkaar (en sommi-

ge blikken zeggen nou een-

maal meer dan duizend 

woorden). Tijdens een van 

die momenten stapte ik 

niets vermoedend het 

groepje tegemoet. Heel 

discreet werd mij gevraagd 

of ik het rookclubje ergens 

aan zou kunnen helpen. Op 

zachte fluistertoon nam 

een van hen het woord. 

Met ingehouden adem 

hoorde ik hun plan aan. De 

financiering hadden ze 

onderling al geregeld. Het 

enige wat nog restte was 

de uitvoering van het plan. 

 

Die avond ging ik zoals 

altijd naar huis. Toen het 

donker was geworden dook 

ik achter mijn computer en 

speurde het hele internet 
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af op zoek naar wat de 

kring van oudere wijze zo 

ontbeerde.  

Na een aantal dagen in 

spanning afwachten kwam 

waar ik zo naar gezocht 

had. Ik wist dat de bewo-

ners vol smart zaten te 

wachten en wat kon ik ze 

nu verheugen. 

 

En ja, hij staat er!  

EEN HEERLIJKE TERRASKA-

CHEL MET AFSTANDBEDIE-

NING WAAR NU HEERLIJK 

ONDER GEROOKT KAN 

WORDEN. 

 

Zeg nou eerlijk, wie kan er 

nou weerstand bieden aan 

onze lieve bewoners van 

Huize De Eik!   

 

Hanneke Heruer 

 

E R  W A R M P J E S  B I J  Z I T T E N  

In huize De Eik wonen 

hele gezellige en lieve 

mensen. Een klein aantal 

daarvan geniet graag van 

een sigaretje of sigaartje. 

Het is een besloten kring 

van oudere wijzen. 

 

Omdat we met iedereen 

rekening willen en moeten 

houden is binnen roken 

niet toegestaan,  een regel 

waar iedere bewoner zich 

trouw aan houd. Zo ook de 

kring van oudere wijzen. 

Toch viel het een aantal 

dames en heren zwaar. 

De dagen werden als-

maar kouder en de 

avonden donker en 

guur. Ondanks dat zoekt 

een aantal mensen el-

kaars warmte buiten op 

onder het genot van een 

rokertje. Vele gesprek-

ken worden er gevoerd. 

Soms zwijgend zonder 

veel woorden. Soms 

slechts uitwisselen van 

een samenzweerderige 

Dag allemaal, 

 

Na drie jaar gewerkt te 

mogen hebben in Huize 

De Eik is nu het moment 

van mijn afscheid geko-

men. Ik ben zo trots op 

alle medewerkers en be-

woners van Huize De Eik 

die de afgelopen jaren 

met elkaar dit huis heb-

ben gemaakt wat het nu 

is.  

 

Met pijn in mijn hart maar 

met het volste vertrou-

wen draag ik nu het stok-

je over aan Kathalijn Re-

nema. Mijn laatste werk-

bare jaar voor de Zorg-

Zaak ga ik mij inzetten 

voor het Klanten Advies-

bureau in Hoogeveen.  

 

Bedankt, het  waren goe-

de jaren, heel graag tot 

ziens!  

Afina Hidding 

Lieve bewoners en medewer-

kers van Huize De Eik. Graag 

wil ik me even aan jullie voor-

stellen:   

 

Ik ben Kathalijn Renema.  

Op dinsdag, donderdag en vrij-

dag ben ik te vinden in Huize 

de Eik als Locatie Coördinator. 

Vanaf 1 februari mag ik het 

roer overnemen van Afina. 

 

Mijn contactgegevens: 

kathalijn.renema@zorgzaak.nl 

Mobiel: 06-58816010 

 

Graag snel tot ziens! 

Kathalijn. 

 

 

 

Ik ben, wie ik ben 

Wie ik ben, is wat jij ziet. 

Wat jij ziet, is wat jij oordeelt. 

Maar wat jij oordeelt ben ik 

niet… 

 

E E N  T I J D  V A N  K O M E N  E N  G A A N  

Kathalijn Renema (l) en Afina Hidding (r) 



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! 

E I K N I E U W S  
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Mijn naam is Jari Beverwijk 

en ik ben 22 jaar oud (bijna 

23). Ik woon in Slagharen bij 

mijn vader.  Ik heb sociaal 

maatschappelijk werk ge-

studeerd en heb daar mijn 

diploma voor behaald.  

 

Helaas ben ik vanwege 

ziekte uit de running en 

daarom leek het mij beter 

om toch een goede invul-

ling te hebben en vrijwilli-

gerswerk te gaan doen bij 

Huize de Eik.  

 

Ik vind het belangrijk om 

bezig te zijn met mensen 

en ik draag graag mijn 

steentje bij. 

 

De december periode was 

een leuke periode waarin 

pepernoten werden gebak-

ken en allerlei leuke knutsel-

werkjes gemaakt werden. Ik 

vind het leuk om mee te 

mogen helpen! 

 

Met vriendelijke groet,  

Jari Beverwijk 

 

 

 

E V E N  V O O R S T E L L E N ;  J A R I  B E V E R W I J K  

Op 5 december 2018 is onze 

nieuwe kloostervijver feeste-

lijk geopend door burge-

meester Peter Snijders. Om-

dat de burgemeester alleen 

’s morgens vroeg een plekje 

in zijn agenda had voor de 

Eik moesten alle bewo-

ners al vroeg uit de veren 

en in de kleren. Mede 

dankzij onze zorgverleners 

is dit gelukt!  

 

 

Wij zijn erg blij met de mooie 

nieuwe aanblik van Huize De 

Eik en hopen dat onze bewo-

ners en inwoners uit Slagha-

ren gebruik gaan maken van 

het wandelpad langs de vij-

ver. 

O P E N I N G  V I J V E R  


