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BIJZONDERE TIJDEN

En zo ligt de zomer al weer
achter ons. De (eiken)
bladeren vallen en de bomen
laten hun prachtige herfstkleuren zien. De natuur trekt
zich niets aan van een coronacrisis en doet zoals altijd
gewoon zijn ding.
Ook In Huize De Eik proberen
we zo goed en kwaad als dat
kan in deze bijzondere tijd gewoon ons ding te doen. Of dat
gelukt is kunt u zelf beoordelen uit de artikelen in deze
nieuwsbrief. Veel leesplezier!

Herfst
Koude wind, warme kleding
Pompoen en kastanje
Bomen kleuren geel
bruin, rood en oranje
Natte koude druppels
Vol in m’n gezicht
Herfst, ik omarm je
Met de woorden
Van dit gedicht.

HET EIKENBLAD

DAGBESTEDING IN HUIZE DE EIK: COLLEGA NARDIE VERTELT

Ik ben Nardie en werk sinds
mei 2016 in Huize de Eik. Ik
ben begonnen als zorgverlener
en dit doe ik met heel veel plezier. Vorig jaar heb ik mijn diploma gehaald voor persoonlijke begeleider specifieke doelgroepen en dat betekent dat ik
ook dagbesteding mag geven
aan de bewoners van Huize De
Eik. Ik combineer de dagbesteding en de zorg. De dagbesteding doe ik op maandag- en
donderdagmiddag samen met
een groep enthousiaste vrijwilligers.

Op de eerste en de derde
maandag van de maand hebben we een wandelclub, dit
ook onder leiding van een hele
club vrijwilligers. We gaan dan
met z’n allen op pad om een
mooie wandeling te maken
met de bewoners. De meeste
bewoners zitten dan in een
rolstoel en worden geduwd
door onze toppers. Elke keer
weer proberen we een mooie

route te lopen om te genieten
van de omgeving. Onderweg
gaan we ook altijd wat drinken
met wat lekkers ook om even
bij te komen en om even gezellig te kletsen.
Helaas moeten wij ook onze
maatregels nemen ten aanzien van de corona en kijken
we per keer wat mogelijk is om
het voor onze bewoners en
vrijwilligers zo veilig mogelijk
te houden.
De andere maandagen doen
we spelletjes of luisteren we
muziek. Muziekbingo met liedjes van vroeger is ook altijd
een favoriet. We proberen zoveel mogelijk aan te sluiten bij
de interesses van onze bewoners. Ook proberen we de zintuigen te prikkelen door onze
bewoners te laten ruiken voelen en proeven.
De donderdagmiddag staat in
het teken van het project Grijs,
Groen en Gelukkig. Elke week
doen we op die middag activi-

teiten die te maken hebben
met de natuur. We maken zelf
appeltaart of we gaan bloemschikken. Er is een mooie grote tuin achter Huize de Eik
waar we heel veel bloemen uit
kunnen halen. Ook gebruiken
we b.v. de dopjes van de beukennootjes waar we egeltjes
van hebben gemaakt.
Per seizoen kijk ik samen met
de vrijwilligers wat aansluit bij
de dagbesteding. Het is altijd
weer leuk om onze bewoners
te enthousiasmeren en ze een
gezellige middag te bezorgen.

Pagina 2

HET EIKENBLAD

OPTREDEN ZANGERS DE KRIM

Bewoners en personeel van
Huize De Eik hebben weer genoten van een mooi nazomers
optreden van een groep zangers uit de Krim.
Oudhollandse meezingers
klonken door de voortuin van
Huize de Eik, het was een gezellige boel.

Wat kan iedereen hier toch
van genieten en dat geldt niet
alleen voor de toeschouwers,
ook de muzikanten zelf vinden
het een feest om dit te kunnen
doen. Natuurlijk werden ze
door de gastdames goed verzorgd met een drankje en iets
lekkers.

Appels en peren
Van een van onze collega’s
ontvingen wij valappels en
stoofpeertjes.
Onze koks maken er heerlijke
producten van. Samen hebben we gesmuld van stoofpeertjes, appeltaart en ap-

pelcrumble, heerlijk!
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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. Op verzoek
van deze bewoner publiceren we haar naam
en foto niet.
Deze maand woont mevrouw al vier jaar in
Huize de Eik. Ze is geboren in Slagharen, als
derde kind in een gezin
van negen kinderen.
Vader had een boerderij en handelde in van alles,
maar het meest in paarden.
Moeder was huisvrouw. Ze is
ongeveer 5/6 jaar naar de
school van de Eik geweest, dit
was toen een bewaarschool.
Ze heeft daar klas 1 t/m 6 gevolgd. Toen brak de oorlog uit
en werd het pand van de Eik in
beslag genomen.
In die tijd ging ze haar moeder
helpen. Na de oorlog, vader is
jong gestorven, is ze in betrek-

king gegaan bij andere mensen in de huishouding. Ze was
toen 16 jaar. Eerst in Dedemsvaart, daar werkte ze alle dagen en bleef ook in dat gezin
slapen. Het gezin waar zij
werkte hadden een eigen slagerij.
Op 18 jarige leeftijd is ze naar
Bussum gegaan. Ze ging daar

werken in een gezin van adellijke afkomst, maar het waren
hele gewone mensen. Dit was
een heel andere omgeving dan
ze gewend was. Het gezin had
3 naaisters en een kinderjuffrouw. Mevrouw werkte in het
huishouden.
Later ging ze weer terug naar
Slagharen om voor jongere
broertjes en zusjes te zorgen.
Het gezin in Bussum wilde
haar eigenlijk niet missen

maar ze voelde de verantwoording voor het gezin in Slagharen.
Daarna heeft ze nog bij Wehkamp gewerkt. Haar oudste
broer is in het ouderlijk huis
gebleven. Mevrouw is gaan
wonen in een grote salonwagen op het terrein van een
buurman en heeft daar samen
met haar jongere
broer altijd gewoond.
Na een brand hebben ze ook nog in 3
units gewoond. Zes
jaar geleden is deze
broer overleden.
Doordat ze haar
broer zo miste is ze
terecht gekomen in
Huize de Eik.
Als mevrouw haar leven nog
eens over kon doen zou ze in
de verzorging gegaan. Ze heeft
altijd veel mensen geholpen
en dat doet ze nog. Haar hobby is breien, ze heeft zelfs
eens een klokrokje gebreid. Ze
breit nu voor de kinderen in
Gambia, dit heeft ze over genomen van mevrouw Brink, die
deed dit altijd al. Samen hebben ze veel dekens, sjaals en
mutsjes gemaakt. Door te zorgen krijg je heel veel terug.
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BLOEMEN PLUKKEN UIT EIGEN TUIN

Wat hebben we toch een
mooie tuin! De afgelopen
maanden hebben we diverse
keren bloemen geplukt uit de

mooie tuin van Huize De Eik
en hiermee de vazen in de
huiskamers opgevrolijkt. Daar
wordt iedereen toch blij van!

Dit draagt zeker bij aan de
mentale gezondheid van onze
bewoners.

OPBRENGST MOESTUIN

De afgelopen maanden is er
ook met regelmaat gegeten
van de oogst uit de moestuin
van Huize De Eik. Onze bewoners zijn verwend met peultjes, wortelen, sperziebonen,
rabarber, tomaten, bieten en
sla.
En wat is het leuk dat bewoners dan zelf ook willen meehelpen bij het plukken en
schoonmaken van de groente!.
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DAG VAN DE THUISZORG

Elke 4e dinsdag van september wordt er aandacht besteed
aan de dag van de thuiszorg.
Omdat het personeel van huize de Eik ook altijd klaar staat
met liefdevolle zorg, een vriendelijk woord en oprechte aandacht zijn zij en onze bewoners deze dag getrakteerd op
heerlijk gebak. Ook de tuinmannen, die altijd op dinsdag
te vinden zijn bij Huize de Eik
snoepten lekker mee. Samen
dragen we bij aan een goede
werk-, woon- en leefomgeving
voor iedereen.

NATUURBINGO

Zoals al eerder vermeld, worden er activiteiten vanuit het
project Grijs Groen Gelukkig
georganiseerd. Afgelopen nazomer hebben onze bewoners
op het terras genoten van de
natuurbingo die is samengesteld door IVN natuureducatie.

Het spel wordt gespeeld aan
de hand van een natuurverhaal. In het verhaal komen dieren, planten en vruchten voor
die overeenkomen met de afbeeldingen op de Bingo kaart.
Op de afbeelding kan dan een
fiche worden geplaatst van de

plant of vrucht die is benoemd.
Het spel spreekt erg tot de verbeelding en roept vaak positieve herinneringen uit het verleden op. Opperste concentratie,
zoals je kunt zien!
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GYMNASTIEK IN DE KERKZAAL

Elke woensdagmorgen wordt
er fanatiek gegymd in de Kerkzaal. Collega Nardie, vrijwilligers Alexandra en Henk en
stagiaires helpen mee dat dit
mogelijk wordt gemaakt. Vanaf
10.45 uur worden alle bewoners verzameld om naar boven
te gaan, zodat de gym om
11.00 uur kan beginnen. Er
worden veel oefeningen gedaan om de spieren te activeren en daardoor de mobiliteit
te verbeteren. Daarnaast is
het ook gewoon gezellig om
samen actief bezig te zijn.

VOEDERPLEKKEN VOOR DE ZORG

In het begin van de coronacrises heeft Vivara Natuurbeschermingsproducten een actie uitgezet om voederplekken
voor vogels te schenken aan
verpleeg- en verzorgingshuizen. Dit idee was ontstaan omdat natuur in moeilijke periodes aan veel mensen troost en
afleiding geeft en daar wilden
zij graag aan bijdragen.

stellen dus de komende winter
hoeven de vogels rondom huize de Eik niet te verhongeren!

Ook wij hebben ons aangemeld voor deze actie en hebben een prachtige voederpaal
ontvangen. We werden zelfs in
de gelegenheid gesteld om
gratis extra vogelzaad te bePagina 7
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NIEUWE STAGIAIRES BIJ HUIZE DE EIK

SERENA BOLKS

Ik ben Serena Bolks en ben 18
jaar. De opleiding die ik nu doe
is Helpende Zorg en Welzijn.
Ik zit nu in mijn 2e jaar. Deze
opleiding ben ik begonnen omdat ik later in zorg wil gaan
werken. Ik vind het erg gezellig
hier in Huize de Eik en leer
hier ook veel.
LISA KRUIZENGA
Mijn naam is Lisa Kruizenga
en ik ben 18 jaar.
Ik woon samen met mijn ouders in Coevorden. Ik volg mijn
opleiding MBO Verpleegkunde
in Zwolle en heb van daaruit
een stage hier in Huize De Eik.
Deze stage duurt ongeveer tot
januari. Ik ben hier om meer te
leren voor mijn opleiding en
om nieuwe ervaringen op te

doen. Ik hoop dat ik hier nog
veel kan leren over communicatie met mensen die aanspraak nodig hebben en mensen die het leuk vinden om zo
even te praten. Dit is misschien ook wel, omdat ik wel
denk om later de psychiatrie of
psychologie in te gaan. Dit wil
ik als dat lukt ook combineren
met een paar dingen die ik
doe in mijn vrije tijd die daarbij
kunnen helpen namelijk muziek maken en schilderen. Ik
denk dat dat namelijk een
mooie manier is om ook mensen hun gevoelens te laten
uiten.

Ook vind ik het leuk om even
rustig aan te doen en een film
te kijken of te zitten bij goede
vrienden om bij te kletsen.
Naast dit alles vind ik het ook
leuk om naar festivals te gaan
in de vakantieperiodes. Vanwege Corona kan dit momenteel niet dus ik ben nu vooral

gefocust op zingen. Ik volg
sinds kort namelijk zanglessen
en hier geniet ik ook heel erg
van. Ik hoop dat ik met jullie
nog leuke liedjes zou kunnen
zingen uit de jeugdtijd van de
bewoners van Huize De Eik.

DESI VELDMAN

Ik ben Desi Veldman en ik
woon thuis met mijn vader,
mijn moeder en met mijn broer
en zus die allebei een relatie
hebben! Ik doe de opleiding
Helpende Zorg en Welzijn. Ik
wilde eens kijken hoe het is
om bij ouderen stage te lopen.
Het is altijd gezellig in Huize de
Eik en zeker de bewoners zijn
gezellig. Je kunt goed met ze
praten.
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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 S. Maas – geboren op 8 september 1939 – overleden op 29 augustus 2020. Mevrouw Maas heeft ruim 2 jaar in Huize de Eik gewoond.

•

De heer G. Lanjouw – geboren op 5 november 1931 – overleden op 21 september 2020. De
heer Lanjouw heeft bijna 3 maanden in Huize de Eik gewoond.

•

De heer G.J.T. Kosse – geboren op 17 december 1937- overleden op 26 juli 2020. De heer Kosse heeft 6 maanden in Huize de Eik gewoond.

•

De heer H. Visscher – geboren op 18 januari 1927 – overleden op 6 augustus 2020. De heer
Visscher heeft bijna 1 jaar in Huize de Eik gewoond.
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