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EEN NIEUW JAAR, EEN NIEUW BEGIN

Met het coronavirus, dat ook
nu nog steeds in grote mate
ieders leven bepaalt, hebben
we een bijzonder jaar achter
de rug. En ook 2021 begint
onrustig en onzeker, het zal
niemand ontgaan zijn.
Ondanks dat, wensen wij ieder een voorspoedig, gelukkig
en gezond 2021 toe. Een jaar
waarin we samen een nieuw
begin kunnen maken, met
een luisterend oor en respect
voor elkaar!
We beginnen dit jaar met een
boordevolle nieuwsbrief: veel
leesplezier!

wat we ook
van de dingen
van de wereld
van elkaar
vinden
het is een tijd waarin we
elkaar moeten vinden
het houdt ons in de greep
maar we zoeken de ruimte
voor een antwoord gewikt
voor een aanpak gewogen
het is onder ons
dus we komen te boven

HET EIKENBLAD

IN GESPREK MET EEN VAN ONZE BEWONERS

Voor deze nieuwsbrief ben ik
weer in gesprek gegaan met
een van onze bewoners. We
zien elkaar dagelijks maar weten 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 elkaar wat beter te leren kennen
en met respect ieders verhaal
te lezen.
Dit keer ben ik in gesprek met
mevrouw Kuperus. Enkele weken geleden is zij bij Huize de
Eik komen wonen voor een
kortdurende opname in verband met herstel. Mevrouw
heeft in haar leven aardig wat
omzwervingen gemaakt. Geboren in Nieuwleusen, daarna
altijd in Alteveer gewoond en
sinds 7 jaar woonachtig in de
Algarve Portugal. Maar hoe
kom je dan zo in Huize de Eik?
Toen haar man met pensioen
ging hebben ze samen besloten om een ruïne in Portugal te
kopen. Zij gingen vaak op vakantie naar de Algarve en deze
streek had hun liefde gewonnen. Door de ligging, ingesloten tussen heuvels en oceaan,
lijkt de Algarve bijna een ander
land dan de rest van Portugal.

De klimatologische omstandigheden zijn voor deze regio een
heel sterke troef.
De ruïne hebben ze samen
opgeknapt en er een flink stuk
bij aan laten zetten voor een
gastenverblijf waar de kinderen kunnen verblijven bij
hun bezoek. Helaas is haar
man vorig jaar overleden. Gelukkig voelt ze zich in Portugal
omringt door veel lieve Portugese, Belgische en Nederlandse buren. In dat gebied wonen
namelijk veel buitenlanders.
Ik vraag haar wat ze zo aantrekkelijk vindt aan de Algarve.
Het klimaat is heerlijk, ze geniet van de ruimte en heeft
een eigen groentetuin.
Maar toen viel ze en brak haar
heup. De buurman vond haar,

belde een ambulance en zo
kwam ze terecht in het ziekenhuis in Faro waar ze werd geopereerd. Maar toen moest ze
revalideren en leek het haar
kinderen toch verstandiger dat
ze dit in Nederland zou doen.
En zo heeft ze enkele weken in
Weidesteijn Hoogeveen gerevalideerd.
Nu verblijft mevrouw Kuperus
in Huize de Eik, wachtend op
een staaroperatie. Het bevalt
haar goed bij de Eik en ze geniet van de goede verzorging.
Maar er gaat niets boven haar
eigen plekje in Portugal!
Bedankt voor het boeiende
gesprek!
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NIEUWE BOMEN VOOR DE EIK

In het voorjaar van 2020 konden we gratis fruitbomen bestellen via de Groene Loper
Vechtdal.
Deze actie is mogelijk gemaakt door de Provincie Overijssel met als doel om zoveel

mogelijk nieuwe bomen te
planten en zo mens en natuur
te verbinden.
Afgelopen november zijn er 2
appelbomen, 2 perenbomen,
2 pruimenbomen, 2 amberbomen en 2 walnootbomen ge-

pland in de achtertuin bij Huize de Eik, die daar een tijdelijke plaats krijgen. Na de verbouwing zullen de bomen op
de juiste plek worden neergezet, aangepast op de plannen
voor de nieuw in te richten belevingstuin bij de Eik.

NIEUWE VLAGGEN

Afgelopen november zijn er bij
de entree van huize de Eik
twee vlaggenmasten geplaatst
voor een goede zichtbaarheid
en mooie uitstraling van onze
woonlocatie Huize de Eik. Het
is tenslotte een woonlocatie
waar wij super trots op zijn!
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EVEN VOORSTELLEN: STICHTING VRIENDEN VAN DE EIK

Allereerst wensen wij iedereen
een voorspoedig en vooral gezond 2021. Laten we hopen
dat door de vaccinatie alles
weer ‘gewoon’ gaat worden en
dat de activiteiten in en rondom De Eik weer normaal
plaats kunnen vinden.
Voor ons tellen vooral de activiteiten in het kader van het
project Grijs, Groen en Gelukkig en de plannen met betrekking tot de tuin achter De Eik.
De Coronacrisis heeft wat dat
betreft flink wat roet in het
eten gegooid. Achter de schermen is er, met de nodige vertraging, wel doorgewerkt. Waar
mogelijk gingen de activiteiten
binnen zoveel mogelijk door
met in achtneming van de Coronaregels en ook buiten kon
er door de vrijwilligers doorgewerkt worden.

Om wat extra middelen bij elkaar te krijgen voor fysieke
vergroening, recreatiemateria-

len en de inrichting van de
achtertuin, hebben we afgelopen jaar een stichting opgericht, Stichting “Vrienden van
de Eik”. Het gaat dan met name om zaken die niet uit de
zorggelden gefinancierd kunnen worden.

Het bestuur van de stichting
bestaat uit drie leden. Voorzitter Joop Roosma, secretaris
Theo Kosse en penningmeester Ronald Hegteler.
Wij proberen door middel van
donaties, sponsorgelden en
schenkingen de nodige middelen te verwerven. Iedereen die
betrokken is als bewoner, contactpersoon, medewerker of
vrijwilliger kan, voor een
“groene” activiteit, een aanvraag indienen bij de Stichting.
Meer informatie, zoals het beleidsplan en inschrijving kamer

van koophandel van de stichting zijn te vinden op de website van Huize De Eik.
(www.huize-de-eik.nl).
Daarop is ook te vinden hoe u
donateur kunt worden, zich
aan kunt melden.
We doen ons best om zoveel
mogelijk middelen te verwerven. Een klein begin is er al.
Een startbedrag van 750 euro
van de ZorgZaak en vanuit de
gemeente kregen we 2400
euro voor vergroenende activiteiten, 10 grote fruitbomen
van de provincie (ze zijn al geplant) en ruim 300 euro van
de RABO clubactie. Nu verder
en zoveel mogelijk donateurs
en subsidies gaan werven.
Contactadres:
Coevorderweg 31,
7776 AC, Slagharen
0528-745145
E-mail:
Stichting-vrienden-van@huizede-eik.nl
Laten we proberen er met elkaar iets moois van te maken.
Wij gaan er voor.
Hartelijke groet, namens het
bestuur,
Joop Roosma
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AANLEG TULPENVELDEN

Afgelopen najaar ontvingen wij
van een zoon van een van onze vrijwilligsters ca. 6000 tulpenbollen met de gedachte
om onze bewoners in het voorjaar van 2021 te verrassen
met prachtige bloemen. In onze woonlocaties proberen we
altijd verbinding te zoeken met
andere organisaties en scholen in het dorp. Met als beweegreden om de woonlocatie
en de mooie Kloostertuin bij
de Eik ook van het dorp te laten zijn.

Voor dit project hebben wij
speciaal basisonderwijs “De
Vonder” in Slagharen benaderd om onze tuinmannen een
handje te helpen met het planten van deze hoeveelheid tulpenbollen.
Op 2 middagen in november
zijn totaal 30 kinderen van
groep 7 en 8 hiermee aan de
slag gegaan. Coronaproef en
op afstand konden onze bewoners meegenieten. De leerkracht van deze groep schreef

er het volgende over:
“Wauw, wat hebben de kinderen het leuk gehad en wat
fijn dat jullie ons hebben benaderd! Voor heel veel kinderen
een supertoffe ervaring! We
kijken al uit naar de lente! Zien
jullie de mogelijkheid om vaker
dit soort dingen te doen of te
organiseren? Ik denk dat het
namelijk heel erg mooi aansluit bij onze kinderen.”
En daarover zijn we nu samen
in gesprek! Wordt vervolgd!
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RABO CLUB SUPPORT

Afgelopen najaar heeft Stichting Vrienden van de Eik zich
ingeschreven voor de Rabo
ClubSupport.
Met Rabo ClubSupport biedt
de Rabobank zijn kennis, hun
netwerk en financiële ondersteuning aan clubs en verenigingen. Het doel van de Rabobank is om clubs, verenigingen
en mensen bij elkaar te brengen. Dit doel past helemaal in
de doelstelling van de stichting: “Het organiseren en faci-

literen van activiteiten in de
voormalige kloostertuin ten
behoeve van alle bewoners en
organisaties in Slagharen en
omgeving”.

wij een cheque in ontvangst
nemen met een bedrag van
308,99 euro. Dit bedrag zullen
wij inzetten voor de inrichting
van de achtertuin van Huize
de Eik.

Tot de activiteiten behoort onder andere het bieden van een
platform waar bewoners van
Slagharen en omstreken, het
bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties elkaar ontmoeten.
Afgelopen november mochten

INRICHTING MOES– EN PLUKTUIN

Onlangs zijn Theo Kosse, Carina en Rita met elkaar om tafel
gegaan om plannen uit te werken voor de moes- en pluktuin.
Het afgelopen jaar zijn er vaak
bonen, aardbeien, rabarber en
peulen uit de tuin gehaald. De
boerenkool is te bewerkelijk
gebleken dus die wordt dit jaar
niet geplant. Van de kruiden
wordt alleen bieslook gebruikt

en voor dit jaar komt er peterselie en selderie bij. De overige kruiden zijn overigens goede insectenlokkers en ook geschikt om eens aan te ruiken.
Dit jaar gaat Theo weer enkele
nieuwe groenten proberen te
verbouwen, o.a. rode ui, knolselderie, broccoli, vleestomaten, koolsoorten en nog veel
meer.

De dames kwamen ook met
het verzoek om eetbare bloemen te verbouwen: o.a. oost
Indische kers en viooltjes.
Theo gaat hiernaar op zoek en
ook naar nog andere mogelijkheden.
Heel leuk is, dat vaak en veel
bloemen uit de tuin zijn geplukt. De bedoeling is dat er
dit jaar vaste planten in de
tuin worden geplant, waaronder veel plukbloemen. De aanleg van de tuin begint zijn
vruchten af te werpen letterlijk
en figuurlijk. Er zijn veel bewoners die enthousiast reageren
op de planten en bloemen en
daar doen we het uiteindelijk
voor! Grijs, groen en gelukkig!
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KERST 2020

Kerstdiner
Er waren prachtige plannen
gemaakt voor een kerstdiner
voor 2 op het appartement van
onze bewoner. Doordat er,
vanwege corona, weer scherpere maatregelen van kracht
werden hebben we toch moeten kiezen voor een kerstdiner
voor alleen onze bewoners in

de huiskamer. Wat was het
mooi verzorgd door onze koks
en met hulp van onze medewerkers. Iedereen genoot van
dit heerlijke kerstdiner.

Kerstkaart Montessori school
Afgelopen kerst ontvingen we
prachtige kerstkaarten van
kinderen uit Amsterdam. Omdat Lucie haar naam en school
op de kaart had geschreven
waren we in de gelegenheid
om hen hiervoor te bedanken.
Daarop kregen we het volgen-

de bericht van een van de leerkrachten:
“Hoi! Ik ben Mieke, leerkracht
op Montessorischool Steigereiland op IJburg (Amsterdam). Ik
ben leerkracht van groep
6/7/8-E (waar Lucie onder
andere in zit). Wij doen al een
paar jaar mee aan de actie
van het ouderenfonds om
kerstkaarten te maken voor
ouderen. De kinderen vinden
dit geweldig. Het idee dat een
onbekende ontvanger straks
glimlacht om hun kaart, maakt
ze heel gemotiveerd om er wat
moois van te maken. Het was
daarom dit jaar ook wel extra
leuk om iets terug te horen.
We hopen dat iedereen heel
fijne dagen heeft gehad en dat
de kerstkaarten op een mooi
plekje terecht zijn gekomen.
Heel veel liefs Mieke”.

Kerstattentie van de ZorgZaak
Ook als ZorgZaak wilden we in
dit bijzondere jaar iets extra’s
doen voor onze bewoners.
Daarom werd iedereen getrakteerd op een cakeje in de vorm
van een kerstboom en kregen
onze bewoners 2 “kletspotten
destijds” aangeboden voor in
de huiskamer om in tafelgesprekken eens mooie herinneringen op te halen. Mocht u
deze “kletspotten” eens willen
gebruiken voor een gesprekje
met uw familie dan mag u deze altijd lenen op uw appartement.
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RENOVATIE HUIZE DE EIK

Samen met de eigenaar van
het pand en de directie van de
ZorgZaak is besloten dat het
pand een behoorlijke renovatie nodig heeft. Zoals u weet, is
Huize de Eik een monumentaal pand wat betekent dat er
andere richtlijnen gelden bij
een renovatie dan bij een niet

monumentaal pand. Er is een
architect in de arm genomen
die een tekening heeft gemaakt. Het voorstel ziet er
veelbelovend uit. Ook is er een
geschikte aannemer gevonden
die deze renovatie kan gaan
uitvoeren.
In eerste instantie was het

plan om in het voorjaar te starten met de renovatie maar
door de huidige Corona omstandigheden is er toch besloten om deze voor eerst uit te
stellen. Wij zullen u op de
hoogte houden van de ontwikkelingen en de aanvangstermijn van de renovatie.

terras bij de Eik en ik kwam
naast haar zitten en zei tegen
haar “lekker weertje he?”.
“Dat is het” zei ze en ik vroeg
haar om een stukje mee te
gaan lopen, “Dat gaat niet zo
makkelijk” zei ze. Dus ik vroeg

“ga je mee in de rolstoel?”,
nou dat vond ze eerst niet zo’n
goed idee. Maar toch, ik kreeg
het voor elkaar en samen gingen we onderweg. En onderweg maakten we een leuke
selfie en hadden we zo’n
schik! Ze zei “dit kunnen we
nog wel eens doen” en al zingend liepen we weer terug
naar de Eik. Dit was nou echt
genieten en onze dag kon niet
meer stuk.

EEN GELUKSMOMENTJE

In deze nieuwsbrief wordt melding gemaakt van het overlijden van mevr. Damen. Onderstaande foto is afgelopen zomer gemaakt.
Mevrouw Damen zat op het

Groet,
Rita Hagemeijer
.
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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!

IN MEMORIAM

De afgelopen maanden zijn er tot ons verdriet ook weer dierbare mensen overleden die lang of iets
korter in Huize de Eik hebben gewoond. Afscheid nemen van mensen met wie je zoveel ervaringen
hebt gedeeld heeft een grote impact op onze bewoners en ons personeel.
Daarom noemen wij uit eerbied hun namen en danken wij hen voor hun liefde en gezelligheid.
•

Mevrouw C. Spijker-Hagemeijer - geboren op 23 juli 1923 – overleden op 10 januari 2021 in de
leeftijd van 97 jaar. Mevrouw Spijker heeft bijna 4 jaar in Huize de Eik gewoond.
Eén van de collega’s schrijft: mevrouw Spijker was een warme vrouw, gek op haar familie en
gezelligheid. Ze hield van een feestje, genoot van de carnaval. Een visje op z’n tijd ging er ook
altijd in. Dag lieve mevrouw Spijker.

•

Mevrouw H.G. Damen – geboren op 27 oktober 1939 – overleden op 14 januari 2021 in de
leeftijd van 81 jaar. Mevrouw Damen heeft bijna 4 jaar in Huize de Eik gewoond.
(zie ook het ’geluksmomentje’ op pagina 8).
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