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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 

 

Na een lange, warme - voor sommi-

gen té warme - zomer kunnen we 

ons dan gaan opmaken voor een 

hopelijk mooie nazomer en herfst, 

een periode waarin het rondom Hui-

ze De Eik ook erg mooi kan zijn van-

wege alle herfstkleuren.  

 

Voor het zover is kijken we in deze 

bomvolle nieuwsbrief eerst nog 

even terug op de zomerbarbecue, 

lezen we over één van onze bewo-

ners die al in haar jeugdjaren kind 

aan huis was bij De Eik, nemen we 

afscheid én maken we kennis en 

nog veel meer.  

 

Wij wensen u veel leesplezier! 

Dag zomer! 

 

De avond valt 

Een klaproos sluit haar blaadjes 

Bij de vijver vliegt nog een vlinder 

Hij wil nog geen afscheid nemen 

Niet van de zon 

Niet van de zomer 

De wind ruist zachtjes 

Ze wacht op de herfst 

Dag zomer, tot volgend jaar! 

 

D A G  Z O M E R !  



Op deze plek zullen we 

regelmatig een verslag 

publiceren van een ont-

moeting met één van onze 

bewoners. We zien elkaar 

dagelijks maar weten we 

wie eigenlijk wel wie we 

écht zijn? Ieder van u heeft 

een eigen levensverhaal 

dat u heeft gevormd tot 

wie u nu bent. Hoe mooi is 

het om elkaar wat beter te 

leren kennen en met res-

pect ieders verhaal te le-

zen. 

Vandaag ben ik met een 

van de dames in gesprek. 

Op haar verzoek publice-

ren we haar naam niet. 

 

Mevrouw is geboren in 

Slagharen en opgegroeid in 

een groot gezin van 11 

kinderen. Als 8e kind in de 

rij werd ze ook opgevoed 

door oudere broers en zus-

sen. En ook al was haar 

vader ziekelijk, ze kan te-

rugkijken op een fantasti-

sche jeugd. De familie 

woonde aan de Kronkel-

weg. Daar kon je heerlijk 

spelen in sloten en weilan-

den waar je kikkers kon 

vangen. Samen met een 

ondeugende vriendin, waar 

ze lekker kattenkwaad 

mee uit kon halen, werden 

er vele avonturen beleefd.  

 

Heel bijzonder: de hele 

schooltijd werd doorlopen 

in de huidige groepsaccom-

modatie van de Eik. Kleu-

terschool, lagere school en 

daarna als meisje van 13 

jaar naar de naaischool.  

 

Ze hield niet van naaien 

en was  volgens eigen 

zeggen een echte slod-

dervos maar wat kon ze 

jaloers zijn op haar vrien-

din die prachtig poppen 

kon naaien.  

 

Op 13/14 jarige leeftijd 

werd ze gevraagd door 

Wehkamp, want ze kon 

goed “praatjes verko-

pen”. Hier heeft ze enke-

le jaren in de winkel ge-

staan. Moeder wilde ei-

genlijk dat ze de huishou-

ding in ging maar dat 

wilde ze niet. Later ont-

stond het Wehkamp fa-

briekskantoor, dit kantoor 

was in een schuur geves-

tigd.  

 

Twee maal in de week 

werd er gekaart en tij-

dens zo’n kaartavond  

ontmoette ze haar latere 

echtgenoot. Het duurde 

niet lang voordat  ze el-

kaar veel vaker zagen. 

Vanwege zijn werkzaam-

heden hebben ze nog in 

Limburg gewoond maar 
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dat duurde niet lang: na 

een jaar waren ze al weer 

terug in Slagharen. Daar 

namen ze de schoenenwin-

kel Heusingveld over.  

 

Mevrouw is 50 jaar lang 

heel gelukkig getrouwd 

geweest met haar man en 

samen hebben ze 9 kin-

deren gekregen. Om ge-

zondheidsredenen van 

haar man moesten ze na 

ca. 20 jaar stoppen met 

het schoenenmagazijn. 

Hun relatie was belangrij-

ker dan de het voortbe-

staan van de zaak. 

 

Het wonen in de Eik voelt 

als heel vertrouwd. Hier is 

ze als jong meisje begon-

nen, ze is blij dat ze in de-

ze fase van haar leven hier 

weer verzorgd kan wonen.  

 

Dank voor het gesprek 

lieve mevrouw, ik heb van 

u genoten!  

Groet,  

Mariëlle Visser 

 

 

 

RED DE WILDE BLOEMEN! 
In de achtertuin van de Eik 

zijn in het voorjaar langs het 

hek wilde bloemen gezaaid 

door onze tuinvrijwilligers. 

Inmiddels is de mooiste 

bloei alweer voorbij.  

 

Om ook volgend jaar weer te 

kunnen genieten van zo’n 

mooie bloemenhaag atten-

deren wij u graag op het 

onderstaande:  

 

Natuurmonumenten heeft 

een actie opgestart om de 

wilde bloemen te “redden”.  

Er zijn steeds minder wilde 

bloemen in Nederland. Dat 

is natuurlijk heel slecht 

nieuws! Want wilde bloemen 

zorgen voor het voedsel van 

bijen en vogels. Bijen heb-

ben wilde bloemen nodig 

voor nectar en stuifmeel. 

 

Bij natuurmonumenten kan 

er een gratis actiepakket 

met zakjes bloemenzaad 

worden aangevraagd via: 

https://

www.natuurmonumenten.nl

/oerrr/aanvragen/

actiepakket . 

Ook wij kunnen dit geheel 

kosteloos voor u aanvragen, 

wilt u dit dan aangeven bij 

de receptie?  

 

Hoe mooi zou het zijn als we 

veel zakjes bloemenzaad 

ontvangen om in de tuin van 

de Eik te gebruiken. Doet u 

mee? 



kale bijdrage en we hebben 

heerlijk gezongen met el-

kaar. Ook de barbecue was 

weer heerlijk verzorgd door 

onze collega’s van de keu-

ken.  

 

Dit was een mooie gelegen-

heid om elkaar nog eens in 

het zonnetje te zetten, het 

personeel, onze vrijwilligers 

en natuurlijk onze bewo-

ners. Samen zorgen wij 

toch voor een goede sfeer 
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in de Eik.  Allemaal heel erg 

bedankt voor jullie gezellig-

heid! 

 

Z O M E R B A R B E C U E  

Op woensdag 28 augustus 

heeft onze jaarlijkse zo-

merbarbecue plaatsgevon-

den. Het piratenkoor 

van Wies Hultink zorgde 

voor een gezellige muzi-

In verband met hun ver-

huizing hebben wij in mei 

afscheid genomen van 

Jan en Anneke Koops als 

vrijwilligers bij de Eik.  

 

Jan en Anneke kwamen 

1x per maand op dinsdag 

voorlezen en zingen met 

onze bewoners. We heb-

ben hen hartelijk bedankt 

met een prachtige bloe-

menhanger voor hun ja-

renlange inzet voor de 

Eik. 

 

 

A F S C H E I D  J A N  E N  A N N E K E  K O O P S  

Sinds kort heeft de Zorg-

zaak een personenbus 

aangeschaft die ingezet 

kan worden voor het ver-

voeren van onze bewo-

ners. Zoals u heeft ge-

merkt is de bus de afgelo-

pen tijd al enkele keren 

gebruikt.  

 

De vaste vrijwilligers voor 

deze bus zijn Herman 

Leemhuis en Henk Wel-

len. De bus zal 1x per 

maand worden ingezet op 

een dinsdag of donder-

dag in de ochtend of in 

de middag. Bij uitzonde-

ring kan de bus een hele 

dag ingezet worden (ligt 

aan de activiteit). De data 

van deze uitjes komen te 

hangen op het mededelin-

gen bord bij de uitgang 

van de lift. 

 

In de bus kunnen totaal 7 

bewoners mee. Er zijn 2 

rolstoel zitplaatsen en 5 

gewone zitplaatsen. De 

rollator kan natuurlijk ook 

mee.  

 

Heeft u een leuk idee om 

ergens samen naar toe te 

gaan? Geef dit dan door 

aan de receptie of aan Her-

man Leemhuis en Henk 

Wellen.  Bewoners dienen 

zelf in de kosten te voorzien 

van het uitje (entree, kof-

fie/thee, lunch etc.) 

Goed om te weten: 

Bij deze uitjes is geen per-

soneel van de Eik aanwe-

zig. Bewoners dienen zelf 

zorg te dragen voor hun 

medicatie. Mochten er 

medische handelingen 

moeten worden verricht 

dan dient de bewoner zelf 

de kosten van zorgbege-

leiding te betalen.  

 

D E  Z O R G Z A A K  B U S  



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 Henk Wellen, 

woon in Slagharen aan de 

Kronkelweg.   Ik ben geboren 

en opgegroeid in Slagharen 

en samen met mijn vrouw 

Lydia de Gooijer hebben we 3 

kinderen en  genieten we 

sinds 5 jaar van onze 3 klein-

kinderen. In de vele vrije tijd 

die we nu samen sinds mijn 

pensionering hebben, doen 

we veel aan sport en zijn we 

vooral  op de tennis- en de 

golfbaan te vinden. We pas-

sen natuurlijk ook regelmatig 

op de kleintjes. Daarnaast zijn 

we nogal eens met de cara-

van op stap of anderszins op 

reis. Ook hebben we nog een 

grote moestuin bij de boerde-

rij van mijn broer te onderhou-

den en thuis is er altijd van 

alles te doen in de sier-

tuin.  Verder heb ik nog 

een paar bestuursfuncties 

bij een school- en tennis-

vereniging en was ik jaren-

lang penningmeester bij 

het Kronkelhonk. 

 

Ik heb me voor de dins-

dagmiddag aangemeld als 

vrijwilliger bij de Eik, om-

dat ik ‘t fijn vind iets voor 

de bewoners te kunnen 

betekenen . Ik heb aange-

geven dat ik mijn auto 

mee wil nemen om met 

belangstellenden (max. 3 

personen per keer) een 

ritje in de buurt te gaan 

maken of eventueel met 

één van hen een kort be-

zoekje te brengen aan 

familie of kennissen. Het 

gaat dan vooral om mensen 

die geen familie of kennis-

sen in de buurt hebben wo-

nen of hiervoor geen tijd 

hebben. 

 

Ook willen we met de zorg-

bus zo af en toe uitstapjes 

gaan maken om ook de 

mensen die met de rolstoel 

vervoerd dienen te worden 

mee te kunnen nemen. 

 

OPROEP! 

Heeft u een leuk verhaal of 

anekdote of wilt u gewoon 

eens iets meer over u zelf 

vertellen?  

Of heeft u een leuk idee voor 

een artikel in Het Eikenblad? 

Laat het ons weten!   

 

Neem contact op met  

Mariëlle Visser , PR Medewer-

ker van Huize De Eik.   

Haar e-mail adres is :  

marielle.visser@zorgzaak.nl.  

U kunt ook altijd een berichtje 

voor haar achterlaten bij de 

receptie! 

 

Uw bijdrage wordt zeer op 

prijs gesteld!  

E V E N  V O O R S T E L L E N :  H E N K  W E L L E N  

De afgelopen maanden is er 

hard gewerkt aan het opknap-

pen van de Kerkzaal. Deze 

zaal wordt af en toe ingezet 

voor eigen gebruik. Ook willen 

wij de Kerkzaal beschikbaar 

stellen voor inwoners van 

Slagharen en omstreken. Het 

is een prachtige zaal die ge-

schikt is voor ca. 75 mensen 

en beschikt over een projec-

tiescherm, een bar met koud 

en warm stromend water, 

keukeninrichting, gezellige 

zitjes en vergadertafels. 

Ook is er een grote toilet-

gelegenheid met invali-

dentoilet. De zaal is gele-

gen op de 1e verdieping 

die toegankelijk is met 

een lift.  

 

Mochten er in uw omge-

ving mensen zijn die zoe-

ken naar een mooie ac-

commodatie voor een ver-

gadering, een feest of een 

andere gelegenheid , dan 

kunt u hen doorverwijzen 

naar de receptie van De Eik 

of een mail sturen aan:  

marielle.visser@zorgzaak.nl  

V E R H U U R  V A N  D E  K E R K Z A A L  


