
J U L I  2 0 2 0  

H E T  E I K E N B L A D  

V E R D E R  O . A .  I N  

D I T  N U M M E R :  

T R A K T A T I E S  I N  

C O R O N A T I J D  

2  

M O E S T U I N  3  

I N  G E S P R E K  

M E T :  

4  

A F S C H E I D   

S T A G I A I R E S  

5  

N I E U W E  

V R I J W I L L I G E R S  

6  

V O O R T U I N  7  

  

  

E I K N I E U W S :  

• Periodieke  

nieuwsbrief 

• Voor bewoners  van 

Huize De Eik en hun 

familieleden en  

mantelzorgers 

 

Het zijn bijzondere tijden in 

deze coronacrisis. Tijden 

waarin we verdrietige en 

moeilijke momenten meema-

ken, maar ook tijden waarin 

dan zomaar weer hele mooie 

initiatieven ontstaan die ons 

blij en dankbaar maken. In 

deze nieuwsbrief leest u daar 

meer over.  

 

We hopen van harte dat we 

met zijn allen toch een hele 

fijne zomerperiode gaan bele-

ven waarin de mooie momen-

ten de overhand zullen krij-

gen! 

Zomerdag 

 

Mijn gedachten zweven 

Ver van aardse dingen 

Vandaag geef ik me over 

Aan mijn mijmeringen 

Als een vlinder op de wind 

Hoog boven alles verheven 

Kan ik de mooie dingen zien 

Van het gewone leven 

 

 

B I J Z O N D E R E  T I J D E N  



De afgelopen weken waarin 

we geen bezoek van familie of 

bekenden mochten ontvangen 

zijn we verrast met diverse op-

tredens.  

 

 

In april kregen we Kweetnie en 

Sjoemel op bezoek die onze 

bewoners verrasten met een 

ludieke raam act. Deze clowns 

werken voor de Stichting Dich-

terbij clown die zorgen voor 

een warm en vrolijk contact. 

 

Zanger Hans van der Velde 

heeft buiten voor het terras 

opgetreden met vrolijke liedjes 

die iedereen kon meezingen. 

Het was een vrolijke boel. 

 

 

 

 

Ook hebben we Wies Hultink 

weer mogen ontvangen met 

zijn Pierewaaiers. Wies is een 

echte huisartiest van Huize de 

Eik. Hij komt graag met een 

van zijn koren optreden en on-

ze dames van de keuken zor-

gen graag voor iets lekkers te 

eten en te drinken. Super dat 

je zo iets voor elkaar kunt be-

tekenen en daar weer velen 

van kunnen meegenieten. 
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Pagina 2 

H E T  E I K E N B L A D  



Wat zijn we toch trots op de 

moestuin bij de Eik!  

 

Theo Kosse en collega tuin-

mannen onderhouden deze 

heel zorgvuldig. Afgelopen we-

ken konden onze bewoners al 

genieten van peultjes, aardbei-

en, andijvie, sla en rabarber.  

 

Ook de kruiden worden volop 

gebruikt door onze collega’s in 

de keuken.  

M O E S T U I N  
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Carina en mevr. Marie Maas 

hebben samen de peulen ge-

plukt. Hier word je toch geluk-

kig van! En dat is wat we beo-

gen met het project Grijs 

Groen Gelukkig. Groene dag-

besteding op de donderdag-

middag en onze bewoners be-

trekken bij de moestuin. 

Yoga bij De Eik 

Sinds enkele weken wordt er in de 

tuin van huize de Eik gesport. In 

verband met de Corona maatrege-

len kregen wij de vraag van Yvon-

ne Berg van Flow Vitaliteitsstudio 

om de tuin van de Eik te gebrui-

ken voor haar yoga, pilates en fit-

ness lessen.  

 

Met de restrictie dat er geen ge-

bruik van alles binnen in huize de 

Eik gebruik gemaakt kon worden 

zijn de sporters aan de gang ge-

gaan. Als dank hiervoor heeft 

Yvonne op maandag 22 juni een 

les stoelyoga gegeven op het ter-

ras in de buitenlucht. Er werd fa-

natiek meegedaan! 



Voor deze nieuwsbrief ben ik 

weer in gesprek gegaan met 

een van onze bewoners. We 

zien elkaar dagelijks maar we-

ten we wie 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 el-

kaar wat beter te leren kennen 

en met respect ieders verhaal 

te lezen.  

 

Deze keer ben ik in gesprek 

met mevrouw Krikke, geboren 

in 1928 in Avereest, als 1e 

kind in het gezin. Na haar zijn 

nog 3 zussen en 4 broers ge-

boren. Ze heeft een fijne jeugd 

gehad en is opgegroeid in Al-

melo waar haar vader werkte 

in een ijzerhandel, hij was daar 

vertegenwoordiger. Ze ging 

naar de lagere school aan de 

Utrechtseweg in Almelo. Na de 

lagere school ging ze naar de 

ULO waar ze 1 jaar op heeft 

gezeten omdat ze zakte voor 

haar talen. De huishoudschool 

paste beter bij haar en daar 

heeft ze het erg naar haar zin 

gehad.  

 

Omdat haar moeder jong over-

leed moest mevrouw Krikke 

voor het gezin zorgen, dat viel 

haar zwaar. Haar jongste zusje 
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noemde haar zelfs mama in 

plaats van Annie. Om tot rust 

te komen ging ze naar een 

rusthuis in Zwolle die bestemd 

was voor moeders. Daarna 

heeft ze ook in een rusthuis in 

Doorwerth gewoond.  

 

Na deze periode van intern 

wonen is ze zelfstandig in 

Heelsum en daarna in Ren-

kum gaan wonen. In Renkum 

kreeg ze een hond, genaamd 

Doeska. Met Doeska heeft ze 

veel langs de Rijn gelopen en 

als ze daar over vertelt ver-

schijnt er een grote glimlach 

op haar gezicht. Mooie herin-

neringen. Doeska was een 

schapendoes, hield van zwem-

men in het water. Mevrouw 

Krikke had een mandje voor 

haar bed staan waar Doeska 

mocht slapen en ’s morgens 

mocht hij zelfs bij haar op bed. 

Doeska is 15 jaar geworden 

en wat heeft ze hem gemist 

toen hij overleed. Thuis had-

den ze ook altijd dieren, haar 

vader kwam altijd met jonge 

katjes aan die vaak onder de 

trein kwamen omdat ze vlak 

naast het spoor woonden.  

 

Mevrouw heeft een mooie ko-

peren pot staan in haar appar-

tement, weer met een grote 

glimlach vertelt ze over het 

vele koper en zilverpoetsen 

wat ze deed.  

 

Op latere leeftijd kreeg ze werk 

in een bejaardenhuis in Gel-

derland, het was een sjiek 

rusthuis voor bejaarden. Ik 

vraag mevrouw waar ze van 

houdt, ze vertelt over dat ze zo 

kan genieten van de natuur en 

dat ze altijd zo graag veldbloe-

men plukte. Toevallig heb ik 

Juffertjes in het groen bij me 

en zet een mooi bosje bij haar 

op de vaas. Ze bedankt me 

hartelijk en ik bedank haar 

voor het mooie en open ge-

sprek.  

Juffertjes in het groen 



Op maandag 15 juni is er voor 

het eerst georganiseerd ge-

wandeld met onze bewoners. 

Dit was een groot succes!  

Samen hebben we een rondje 

Slagharen gelopen en in het 

centrum een ijsje gegeten.  

 

Op maandagmiddag is er altijd 

dagbesteding en het idee is 

W A N D E L  J E  G E Z O N D  
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om elke 3e maandag van de 

maand te gaan wandelen van 

14.00-15.00 uur. Ook wordt er 

gekeken of we deze activiteit 

2x per maand kunnen organi-

seren. Dit is natuurlijk afhan-

kelijk van voldoende duwers 

van de rolstoelen.  

 

Mocht u 1x per 2 weken een 

uurtje op de maandagmiddag 

tijd hebben kunt u zich opge-

ven bij Mariëlle Visser 

(marielle.visser@zorgzaak.nl) 

Nu het mooie weer een feit is 

attenderen wij u op het gebrui-

ken van de duo fiets van Huize 

de Eik. Deze duo fiets staat in 

de schuur aan de achterkant 

van de Eik. De sleutels en ac-

G E B R U I K  D U O F I E T S  

cu kunt u ophalen bij de recep-

tie. Wij hebben ook enkele vrij-

willigers die regelmatig met 

onze bewoners gaan fietsen. 

Het is een heerlijke manier om 

er samen even uit te zijn, lek-

ker in de buitenlucht! Mocht 

het fietsen voor de bijrijder 

niet mogelijk zijn kunnen de 

trappers ook stil gezet worden, 

dit hoeft dus geen beperking 

te zijn. Maak er gebruik van!  

De afgelopen weken is de sta-

geperiode van meerdere stagi-

aires afgelopen.  

 

Brenda, Aurelie, Roy, Linda 

Schipper, Linda van der Feltz, 

Dimitri en Shari super bedankt 

voor jullie inzet en ondersteu-

ning!! Wij hopen dat jullie veel 

A F S C H E I D  S T A G I A I R E S  

geleerd hebben. Enkele van 

hun zullen we de komende zo-

merperiode nog terug zien bij 

de Eik omdat zij vakantiewerk 

komen doen. 

 

Linda en Linda schrijven het 

volgende over hun stageperio-

de:  

 

“Wij hebben hier het afgelo-

pen jaar stage gelopen met 

veel plezier. Wij hebben geno-

ten van de mensen en alle col-

lega’s. We hebben veel ge-

leerd en het super naar ons 

zin gehad! Wij willen iedereen 

bedanken. Veel liefs Linda 

Schipper & Linda van der 

Feltz” 



AMANDA KOSSE—TEN KATTE-

LAAR 

Ik woon in Slagharen samen 

met mijn man Theo, ook vrijwil-

liger bij de Eik, op dinsdag in 

de tuin. We hebben 3 kinderen 

en 2 kleinkinderen.Huize de 

Eik heb ik leren kennen omdat 

mijn schoonvader, Henk Kos-

se, hier gewoond heeft. Hij 

heeft het in de Eik enorm naar 

zijn zin gehad. Ik heb met Nar-

die een afspraak gemaakt om 

mee te draaien als vrijwilligster 

op maandag. Helaas volgde 

het overlijden van mijn 

schoonvader en later de co-

ronacrisis, zodat ik nog maar 

een paar maandagen heb 

meegedraaid.  

 

Ik hou van lange afstandswan-

delingen. Verder houd ik veel 

van lezen, vooral van thrillers 

en natuurlijk genieten we van 

onze kleinkinderen, een jon-

gens tweeling van bijna 2 en 

een half.  Iedere week passen 

we een dag op. Geweldig is dit. 

 

Frankrijk is ons 2e vaderland. 
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Dankzij mijn schoonouders 

hebben we daar een prachtig 

familiehuis. We gaan daar dan 

ook geregeld naar toe.  

 

HENNIE TANGENBERG 

Ik ben 64 jaar en geboren en 

getogen in Elim. Ik woon al 45 

jaar in De Krim met veel ple-

zier! Ik ben nu 2 jaar alleen 

nadat mijn man na een heel 

kort ziekbed is overleden in 

2018. Ik heb 2 dochters met 

de bij behorende schoonzoons 

en in het rijke bezit van 5 

kleinkinderen. Mijn hobby's 

zijn wandelen en fietsen en in 

de winter vind ik handwerken 

ook leuk om te doen.   

 

Ik ben ook contact dame bij de 

PKN kerk in De Krim en toen 

iemand uit mijn wijk tijdelijk in 

De Eik verbleef en ik daar een 

bezoekje bracht viel de sfeer 

als een warme deken over mij 

heen. Toen dacht ik: hier wil ik 

wat doen als het kan. En ze 

konden nog wel vrijwilligers 

gebruiken! Nu ga ik de ene 

week wandelen op maandag-

middag en de andere week 

helpen met koffie schenken en 

spelletjes etc doen op dinsdag-

middag.  

 

HENNY BIEMANS 

Ik ben geboren in Bethesda 

Ziekenhuis in Hoogeveen in 

maart 1954. Ik woon al het 

merendeel van mijn leven in 

Slagharen aan de Marijkelaan. 

Ik woon daar alleen, mijn va-

der is overleden in 1996 en 

mijn moeder is in 2000 overle-

den. Mijn dansvriendin is in 

januari 2015 overleden. Ik heb 

ruim 51 jaar gewerkt in het 

hulpstukken magazijn bij Wa-

vin in Hardenberg. Op 24 juli 

2020 ga ik van het pensioen 

genieten en ga vrijwilligers-

werk doen bij de Eik. Helpen 

bij het tuinonderhoud, fietsen 

met de duo-fiets en meegaan 

met “wandel je gezond”, het 

duwen van de rolstoelen voor 

een tochtje door het dorp. Mijn 

hobby’s zijn fietsen, wandelen, 

hardlopen en ik ben bekkenist 

(bekkenslager) bij een show-

band.  



Wanneer je langs Huize de Eik 

rijdt valt meteen het prachtige 

pand met mooi aangelegde 

voortuin op. Het is een zichtlo-

catie in Slagharen.  

 

In deze tijd van het jaar schit-

tert de voortuin met haar 

V O O R T U I N  
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mooie vijver en rijke oude bo-

men. Het is een feestje om 

daar te wandelen of te zitten 

op een van de leuke zitjes die 

op het gras in de voortuin zijn 

gezet.  

 

Het is goed te zien dat onze 

tuinmannen wekelijks voor het 

tuinonderhoud zorgen. Daar 

zijn we super blij mee!  

 

Maak gerust gebruik van een 

van de leuke zitjes in de voor-

tuin voor een zelf meegeno-

men picknick of koffiemoment.  



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! 
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Wat zijn onze bewoners blij dat er weer wat meer bezoek in Huize de Eik mag komen! Het is te mer-

ken aan de blije gezichten en goede humeur. Wij blijven zorgvuldig in het managen van dit bezoek en 

merken dat u hier zeker aan meehelpt. Dank daarvoor! 


