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HALLO WINTER!

De kansen op een witte kerst
zijn tegenwoordig niet meer
zo heel erg groot, maar stiekem hopen we er toch ieder
jaar weer op. Zeker bij Huize
De Eik is de witte winterwereld echt prachtig om te zien!
In deze bomvolle nieuwsbrief
(op verzoek nu met een groter
lettertype) is weer van alles te
lezen over activiteiten die geweest zijn en die nog komen.
Ook maakt u nader kennis
met medewerkers en een bewoner.
Heel veel leesplezier!

Hallo Winter!
Warme dekens en een wollen sok
Hete choco uit een mok
Een sneeuwbal petst tegen de ruit
Rode wangen en een rode snuit
Samen rijden op de slee
Een stukje speculaas bij de thee
Warme sokken aan in bed
Schaatsen kunnen weer in ‘t vet
Wandelen in een doodstil bos
De laatste blaadjes laten los
Sneeuwvlokken dwarrelend in de kou
Oh winter, ik hou het meest van jou!

HET EIKENBLAD

EVEN VOORSTELLEN: JOHAN BLEKKENHORST (LOCATIEMANAGER)

Beste mensen,
Er is me gevraagd om me kort
aan jullie voor te stellen. Hierbij doe ik dat graag! Sinds 1
november jl ben ik in dienst
van de ZorgZaak, als manager
Gastvrijheid en Gezondheid op
locatie De Eik.

Het werken als zelfstandige is
boeiend en uitdagend, maar
heeft ook een andere kant.
Het is regelmatig wat
“eenzaam” door het gemis van
vaste collega`s. Mede daarom ben ik -na het lezen van de
vacature- met de ZorgZaak in

Buurtbemiddelaar, en probeer
vanuit deze rol mensen te helpen hun problemen op te lossen. Verder ben ik trainer/
coach van het voetbalteam
van onze jongste dochter
(vroeger ook van onze oudste),
en ben ik zelf ook best sportief: ik loop met regelmaat een
grote ronde hard door het buitengebied van Den Ham, en
pak bij goed weer graag mijn
racefiets. Ellen en ik (onze
dochters trouwens ondertussen ook) zijn echte muziekliefhebbers, en we bezoeken dan
ook graag een concert of festival (waaronder Rock Werchter
in België en Dauwpop in Hellendoorn).

Ik woon in Den Ham (stukje
achter Hardenberg), ben getrouwd met Ellen en we hebben 2 dochters, Lotte en Marlijn. Mijn hele loopbaan ben ik
werkzaam in Zorg en Welzijn.
Aanvankelijk als verpleegkundige (in de verstandelijk gehandicaptenzorg), later als manager in de gehandicaptenzorg en ouderenzorg.

gesprek gegaan. Ik ben erg
enthousiast over locatie de
Eik, en heb een goed gevoel
over mijn kennismaking met
de rest van de ZorgZaak.
Graag ga ik de komende tijd
met een mooie groep collega`s aan de slag voor bewoners van de Eik. Ik werk in
principe 32 uur per week; op
maandag, dinsdag, donderdag
en vrijdag. Daarmee houd ik
wat tijd over om vanuit mijn
eigen onderneming nu en dan
mensen te coachen en te begeleiden. Ook ben ik vrijwillige

Hier wilde ik het voor nu maar
bij laten, maar voel je vrij om
meer van me te weten te komen.

Een aantal jaren geleden ben
ik voor mezelf begonnen (ZZP),
als coach/counselor/interim
manager.

Graag tot ziens!
Hartelijke groet,
Johan Blekkenhorst
Nu Johan Blekkenhorst is aangenomen als manager Gastvrijheid en Gezondheid zal
Kathalijn Renema zich voornamelijk richten op de zorginhoud als wijkverpleegkundige
niveau 5.
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VRIJWILLIGERSDAG

Zaterdag 7 december is het de
Nationale dag van de Vrijwilliger. Bij de Eik zijn veel vrijwilligers werkzaam die zich met
liefde en passie inzetten voor
onze bewoners en onze
woonlocatie. Daar zijn wij
echt héél blij mee!!
Er wordt onder meer geholpen in de huiskamer
met koffie schenken, een
gesprekje, een spelletje
doen. Een per 2 weken
wordt er op dinsdag een
bingo georganiseerd. Ook op
dinsdag is een groep tuinmannen actief voor het onderhoud
aan de tuin en soms ook aan

het gebouw. Op woensdag
wordt er geholpen bij de gym
en wordt de visbestelling geregeld. Op donderdag wordt de
duofiets uit de schuur gehaald

end. Op vrijdagmiddag is er 1x
per maand hulp om de kerkdienst mogelijk te maken.
De bus van de ZorgZaak wordt
regelmatig ingezet met begeleiding van vrijwilligers zodat
onze bewoners een tour kunnen maken of ergens een bezoekje aan kunnen brengen.
Al deze activiteiten zijn alleen
maar mogelijk dankzij alle
hulp van onze vrijwilligers.

en kunnen bewoners mee op
de fiets. Op vrijdagmorgen worden de haren weer netjes gekapt en gekruld voor het week-

Namens het hele team en bewoners van de Eik: Heel erg
bedankt!

groep 4 van de Kwinkslag uit
Slagharen. Samen werd er volop gezongen, van oude bekende liedjes tot de nieuwste Sint
Maarten liedjes. Onze collega
Nardie had met onze bewoners spookjes gemaakt waarin

een traktatie zat. De kinderen
liepen al joelend als spookjes
de Eik uit.

SINT MAARTEN

Op maandag 11 november
heeft de Eik weer volop kinderen ontvangen met hun lampionnen stok. ’s Ochtends
kwamen groep 1 en 2 van de
Regenboog school en aan het
begin van de middag kwam

Het was een geslaagd feest
voor jong en ouder.

Pagina 3

HET EIKENBLAD

STICHTING VRIENDEN VAN DE EIK

Op vrijdag 29 november jl. is
de Stichting vrienden van de
Eik opgericht bij de notaris.
De bestuursleden van de stichting zijn:
Joop Roosma (voorzitter),
Theo Kosse (secretaris) en
Ronald Hegteler
(penningmeester).
Het oprichten van de stichting

is nodig voor het financieren
van activiteiten, bijv. fysieke
vergroening en recreatiematerialen voor de Eik, die niet uit
zorggelden gefinancierd kunnen worden. Er ligt een plan
om de achtertuin van de Eik
opnieuw in te richten naar het
idee van een beleeftuin.

realiseren.

Wij zullen instanties aanschrijven om dit met ons te helpen

Wij wensen het nieuwe bestuur veel succes toe!

Ook voor u is het mogelijk om
vriend te worden van Stichting
Vrienden van de Eik. Voor een
vast bedrag per jaar bent u al
vriend. Op korte termijn wordt
u hier door middel van een
brief over geïnformeerd.

EVEN VOORSTELLEN: MARJOLEIN BAKKER (VERZORGENDE)

Mijn naam is Marjolein Bakker (de meesten hebben mij al
wel gezien) ik ben 25 jaar en
getrouwd met mijn man, Henkjan. Wij hebben samen 2 kinderen en wonen in de gemeente Coevorden.
Hiervoor heb ik bij de Baalderborg Groep gewerkt in Dedemsvaart, ook in de ouderen-

zorg. Sinds 1 september ben ik
hier komen werken, bij Huize
de Eik. En het bevalt mij heel
goed!
In mijn vrije tijd breng ik voornamelijk tijd door met mijn gezin, vriendinnen en rijd ik
graag paard samen met mijn
dochter.

UITJES MET DE ZORGZAAK BUS

De ZorgZaak bus is de laatste
maanden ingezet voor uitjes
voor onze bewoners. Onze vaste chauffeur is Rinus Slot en
de vrijwilligers zijn Henk Wellen en Herman Leemhuis. De
ZorgZaak bus heeft de afgelopen maanden onze bewoners
gebracht naar Glasrijk Tubbergen, het Oogstfeest in de kerk
Slagharen, de Vechtdalshow in

Hardenberg, de Koppel in Hardenberg en naar Tuincentrum
Strijker in Noordscheschut.

Voor het organiseren en het
vervoer wordt geen vergoeding
gevraagd al wordt een een vrijwillige bijdrage voor het vervoer van de bus op prijs gesteld.
De bewoners zorgen zelf voor
de kosten van entree en een
consumptie.
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IN GESPREK MET: MENEER KOSSE

Regelmatig ga ik in gesprek
met één van onze bewoners.
We zien elkaar dagelijks maar
weten we 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?
Deze keer ben ik in gesprek
met meneer Kosse, geboren in
1923 in Schuinesloot, als 2e
kind in het gezin. Meneer Kosse is in een boerengezin met
10 kinderen opgegroeid, alleen zijn jongste zus leeft
nog. Zijn hele jeugdperiode
heeft hij in Schuinesloot gewoond totdat hij ging trouwen
in 1951. In zijn jeugdjaren is
hij naar de Antoniusschool
(huidige groepsaccomodatie
bij de Eik) gegaan. Dit was een
kloosterschool van de nonnen.

om voor de landbouw voorlichtingsdienst te gaan werken
'Dienst kleine boeren', hij was
toen 22 jaar. In het begin
moest hij vooral proefveldjes
aanleggen om te meten welk
ras van het gewas het beste
op een bepaalde grond zou
gedijen.
Meneer Kosse leerde zijn
vrouw, Dina, kennen op de
dansvloer in Dedemsvaart. Na
hun huwelijk gingen ze wonen
op de oorspronkelijke Witman
bij Slagharen. Daar kregen ze
8 kinderen, 4 jongens en 4
meisjes. Ze hebben een mooi
huwelijk gehad samen.

Na zijn schooltijd heeft hij een
hele tijd bij vader op de boerderij gewerkt. Daarna is hij
naar de Landbouw winter
school gegaan in Hardenberg,
een school die alleen van oktober tot half april geopend was.

Zusters van meneer Kosse waren geëmigreerd naar het zuiden van Frankrijk, een mooie
reden om daar op vakantie
naar toe te gaan. De eerste
reis was het een heel gepuzzel
om alle kinderen en een grote
tent mee te krijgen. Op pad
met een gehuurde bus! Er verschijnt een glimlach op het gezicht van meneer Kosse als hij
denkt aan die mooie tijd. Later
werd een vakantiehuis in
Frankrijk gekocht.

Aan het einde van de oorlog, in
1945 besloot meneer Kosse

Op 11 november 2017 is meneer Kosse in Huize de Eik ko-

men wonen, het zelfstandig
wonen ging helaas niet meer.
Bij De Eik heeft hij een kaartvriendin gevonden en menig
kaartje wordt gelegd. Bij mooi
weer gaat hij graag een rondje
fietsen, hij heeft een route van
4 en een route van 6 km. Dit
doet hij om de gewrichten lenig te houden en weer heerlijk
fris te worden.
Op 24 december hoopt meneer Kosse 96 jaar te worden,
hij zal dit gaan vieren met alle
familie. Hij voelt zich een rijk
en dankbaar mens. Gevraagd
naar zijn levensmotto antwoord hij stralend: “Morgen
gaat het beter”. En zo is dat.
Dank voor dit mooie gesprek
meneer Kosse!
Marielle Visser

Landbouw Winterschool Hardenberg
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DE VERHALENWERF

Op 21 oktober jl is de Verhalenwerf uit Hoogeveen op bezoek geweest bij de Eik.
De vrijwilligers hadden allerlei
attributen mee over het
schoolleven van vroeger. Er
kon met een kroontjespen
worden geschreven, met een
jo-jo worden geoefend en er
werden allerlei verhalen gedeeld over het schoolleven van
vroeger. Het was een feest van
herkenning!

SAMEN ETEN SLAGHAREN

Op zaterdag 21 september
was de eerste editie van Samen Eten Slagharen bij de Eik.
Op initiatief van Gewoon Gezond Slagharen werd dit evenement in samenwerking met
de Eik uitgevoerd vanuit de
behoefte van alleenstaande
ouderen in Slagharen om ge-

zellig met elkaar te eten.
Er waren 36 gasten die samen
met onze 40 bewoners in de
Kerkzaal hebben gegeten. Onze koks hadden voor een heerlijk buffet gezorgd en wat is
hier van gesmuld!

De volgende editie van Samen
Eten Slagharen zal plaatsvinden op zaterdag 15 februari
2020 om 17.00 uur in het
Kronkelhonk in Slagharen. U
kunt zich hiervoor aanmelden
bij de receptie van de Eik.
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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!

ACTIVITEITENOVERZICHT

Zoals u weet wordt er bij de Eik veel georganiseerd. Graag geven wij u een overzicht van de activiteiten die de komende maand gepland staan voor onze bewoners:
Donderdag 05-12 om 14.30 uur
Vrijdag 06-12 om 15.00 uur
Dinsdag 10-12 om 14.30 uur
Donderdag 12-12 om 14.00 uur
Zaterdag 14-12 om 13.15 uur
Donderdag 19-12 om 14.00 uur
Vrijdag 20-12 om 11.30 uur
Zondag 22-12 om 16.00 uur

Sinterklaasfeest in kerkzaal
Kerstdienst in kerkzaal
Bingo in huiskamer
Kerstbakjes maken in huiskamer
Zonnebloemuitje (indien opgegeven)
Gezellige kerstmiddag
Kerstlunch met muzikale omlijsting
Kerstkoor met diverse kerstliederen

Iedere 2e dinsdag van de maand is er bingo in de grote huiskamer om 14.30 uur. Iedere 1e vrijdag
van de maand is er kerkdienst om 15.00 uur in de kerkzaal. Op maandag- en donderdagmiddag is er
dagbesteding om 14.00 uur. De dagbesteding van de donderdagmiddag staat in het teken van het
project Grijs Groen Gelukkig. Deze activiteit heeft veelal te maken met natuur en groen.

Huiskamer de Eik:
De grote huiskamer zal in januari worden gerenoveerd. De
wanden en het houtwerk worden opnieuw gesausd en geverfd en er zal een nieuwe
vloer worden gelegd.
U wordt nog geïnformeerd hoe
we deze renovatie gaan organiseren.
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