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BETERE TIJDEN...

Nu steeds meer mensen worden
gevaccineerd tegen het Corona virus lijkt het er op dat het einde van
deze moeilijke periode in zicht is.
In de natuur wordt er ook afscheid
genomen van de donkere winterperiode en toont de lente zich in zijn
mooiste verschijningen. De tuin van
Huize De Eik is daar natuurlijk een
prachtig voorbeeld van met al die
mooie bloemen.
Ook in deze (bomvolle) nieuwsbrief
veel ’lentemomentjes’.
Veel leesplezier!

Lente
Is het geen wonder
zoals alles groeit
en zelfs na een winter
zo prachtig opbloeit
het blijft toch bijzonder
dat warmte en licht
bij plant, dier en mens
Dit wonder verricht

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.
Vandaag ben ik in gesprek met
mevrouw M.C. Westdijk. Mevrouw is geboren in Schuinesloot, als oudste in een harmonieus gezin met nog 3 zussen
en 4 broers. Haar moeder was
een kruideniersdochter en
haar vader een boerenzoon.
Het waren lieve ouders. Na de
geboorte van mevr. zijn ze verhuisd naar de boerderij van
haar opa en om in de Belte.
De lagere school heeft ze tot
de 6e klas in het Klooster gevolgd. Daarna is ze twee jaar
naar de Huishoudschool in
Slagharen geweest. Toen was
het genoeg geweest en moest
ze helpen bij de buurvrouw,
die 4 zonen had. Eten klaarmaken en helpen in de huishouding. De overige uren hielp
ze haar vader mee met het

vee. Ze had een hekel aan
aardappels rooien en ging liever hooien of rogge binden.
Haar vader maaide altijd en de
kinderen moesten binden en
de rogge op schoven zetten.

vertelt ze dat alle geloven bijna hetzelfde zijn en in kleine
details verschilt. Ze voelt verwondering voor het leven en
de natuur, dit overstijgt toch
het onderscheid in religie?

In haar jonge jaren heeft ze
veel modeshows gelopen, onder andere voor Wehkamp en
voor Van der Meer Mode in
Slagharen. Ze vond dit heel
leuk en hield en houdt nog
steeds van mooie kleding. Ook
heeft ze altijd meegedaan in
twee toneelgroepen in Slagharen en Witman. Ze was voorzitter van de Vrouwenvereniging
en zat in de Kerkenraad en
door al die activiteiten heeft ze
veel contacten opgedaan.

Mevrouw Westdijk heeft haar
man leren kennen bij haar
schoonzus, ze was toen 18
jaar. Het was niet haar eerste
vriendje, vertelt ze met een
glimlach. Ze moesten altijd
lopen van Schuinesloot naar
Slagharen en dan hadden ze
hele gesprekken met andere
jongeren onderweg. Haar man
woonde in de Krim.
(zie volgende pagina)

Als ze het over religie heeft
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IN GESPREK MET EEN VAN ONZE BEWONERS (VERVOLG)

Samen hebben ze altijd gewoond in een klein boerderijtje
aan de Coevorderweg. Ze hebben vijf kinderen gekregen, 1
dochter en 4 zonen. Helaas
zijn haar twee jongste kinderen al overleden. Daar heeft
ze veel verdriet om gehad
maar toch wil ze kijken naar
wat er nog wel is. Verdriet raak
je nooit kwijt, vertelt ze. Mevrouw Westdijk heeft altijd
voor de kinderen en het huishouden gezorgd. Ze heeft een
heel goed contact met haar
kinderen en kleinkinderen en
is daar erg dankbaar voor
Haar man heeft in zijn werkzame leven bij Stork gewerkt en
later bij Staatsbosbeheer, hij is
helaas jong overleden aan
hartklachten. Zij was toen nog
maar 40 jaar.
Nadat haar eerste man is overleden kwam ze haar vroegere
vriendje Henny Kosse weer
tegen, ze was toen in de vijftig.
Zijn vrouw was ook overleden
en ze werden opnieuw verliefd
en later zijn ze samen verloofd. Ze hebben nog twintig
jaar van elkaar kunnen genieten.
Mevrouw Westdijk houdt van

schrijven, ze maakt gedichtjes
en liedjes. Op school was ze
ook al goed in gedichten en
verhaaltjes schrijven, alleen
was ze niet zo goed in spelling.
Daardoor heeft ze haar schrijverstalent niet voldoende kunnen ontwikkelen. In die tijd

leen Sinterklaas nog met gedichtjes maken.
Sinds eind vorig jaar woont
mevrouw Westdijk in Huize de
Eik. Ze heeft het daar goed
maar soms verlangt ze zo naar
haar vrijheid en mobiliteit. Alles waar je zo van hield moet
je loslaten, zoals het autorijden, schaatsen en zwemmen.
Als laatste vertelt ze nog dat
ze door te leven heeft geleerd,
want “van het concert des levens krijgt niemand een program” en ze zegt “dat is maar
goed ook, anders zou je te
angstig leven”.

had je nog geen computers,
anders had de spellingcontrole haar wel geholpen.

Dank voor het mooie gesprek
mevrouw Westdijk!

Toen mevrouw een laptop
kreeg heeft ze drie streekromans geschreven die zijn uitgegeven door uitgeverij Heijink
in Hardenberg. De titels zijn
“Het huis aan de heidekant”,
“Het bruidsboeket” en “Annie”,
geschreven door Catrien Westdijk-Niburg.
Naast enkele gedichtjes schrijven helpt ze tegenwoordig al-
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GROENBEZIG FESTIVAL

Als vrijwilliger in de tuin doe je
meer dan tuinieren. We proberen ook op de hoogte te blijven
van ontwikkelingen op het tuin
- en natuurgebeuren.
Op vrijdag 26 maart heb ik
twee workshops gevolgd van
Natuur en milieu Overijssel.
Eerst een inleiding over de verandering van het klimaat. De strekking van
het verhaal was dat wij
en de natuur moeten
meebewegen met de
klimaatverandering. Steen eruit en plant erin! Dat sloot
mooi aan bij de eerste workshop: Een levende tuin maak
je zelf.
Bij “De Eik” zijn we al goed bezig met “de levende tuin”. Om
een levende tuin te maken

moet je zorgen voor voedsel,
veiligheid, variatie, vocht, verbinding en voortplantingsmogelijkheden. We hebben in de
achtertuin net een flinke slag
gemaakt met variatie door de
aanplant van allerlei planten
die op verschillende momenten in het jaar bloeien, zodat
insecten het hele jaar hun

voedsel kunnen vinden. Een
belangrijke toevoeging in de
tuin moet nog komen, namelijk
de voorjaarbloeiers in de vorm
van bollen, o.a. sneeuwklokje
en narcissen. Die zijn erg belangrijk voor de vroege insecten.
De voortplantingsmogelijkhe-

den verbeteren we door het
maken van een insectenhotel
dat over een paar weken achter in de tuin zal staan.
De tweede workshop sloot
echt aan bij de bouw van ons
insectenhotel. Behalve zo’n
nestelplaats is ook rommel in
de tuin belangrijk. Zorg dat er
rommelplekjes in de tuin
blijven. Hier maken insecten en andere dieren
veel gebruik van.
Eigenlijk was de boodschap “laat sommige stukken
van je tuin met rust en ook
een stuk kale bodem is letterlijk een broedplaats voor insecten”. Dit is voor ons tuinmannen nog even een opdracht.
Theo Kosse

TULPENPRACHT

In het najaar hebben de kinderen van “De Vonder” onze
tuinmannen geholpen met het
planten van de bollen. Deze
hadden we gekregen van bollenkweker “Gebr. Oijevaar&Zn” uit Flevoland. De afgelopen weken zijn ze tot bloei
gekomen, wat een tulpenpracht! De tulpenvelden zijn te
vinden in de achtertuin van de

Eik. Elke dag genieten we van
het prachtige uitzicht en wa-

nen wij ons net een beetje in
de Keukenhof.
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EVEN VOORSTELLEN: MANDY STEGERMAN (STAGIAIRE)

Ik ben Mandy Stegerman en ik
ben 16 jaar. Ik kom uit Schuinesloot en ik doe de opleiding
MBO-verpleegkundige en zit
nu in leerjaar 1. Later zou ik
graag in het ziekenhuis willen
werken. Ik vind het heel erg
leuk en gezellig bij de Eik en ik
leer er heel veel.
HUIZE DE EIK IN DE PERS

Omdat we bij Huize de Eik zoveel moois organiseren is dat
reden voor nieuwsblad De Toren om regelmatig te publiceren over de verbindende activiteiten bij de Eik. U begrijpt dat
we daar best trots op zijn!
Want als woonlocatie willen we
graag zichtbaar zijn in Slagharen en omgeving en ook iets
betekenen voor de jonge en
oudere inwoner van Slagharen. En hopelijk is er na de zomer weer meer mogelijk!

WELKOM!

In deze nieuwe rubriek heten
we graag nieuwe bewoners
hartelijk welkom!
De afgelopen maanden zijn bij
ons komen wonen:
Dhr. J.L. Hoveling woont sinds
15 februari in Huize de Eik;

Mevr. H. Vos-Smit woont sinds
17 maart in Huize de Eik;
Wij hopen van harte dat u zich
al thuis voelt in Huize de Eik
en gunnen u een mooie tijd!
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VOORJAAR!

De afgelopen weken is er weer
volop genoten van het mooie
weer. Samen met bewoners op
de duofiets naar buiten en
heerlijk wandelen. Ook is het

terras weer netjes gemaakt en
zijn de bloembakken weer gevuld met vrolijke violen door
onze tuinmannen.
De zitjes staan ook alweer

klaar rondom de vijver. Iedereen doet er alles aan om het
gezellig te maken bij huize de
Eik!
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DAMCLINIC “HET FITTER BREIN”

Woensdag 7 april werd de eerste dam clinic gehouden door
“het Fitter Brein”. bij Huize de
Eik. Een van de pijlers van de
ZorgZaak is het stimuleren van
fysieke en mentale gezondheid van onze bewoners. Daarom is de ZorgZaak sponsor
van “het Fitter Brein”, een initiatief van Healthy Ageing Network Northern Netherlands.
Dammen is een middel om
mentaal fit en scherp te zijn en
het is een prachtig spel om
meerdere generaties met el-

kaar in contact te brengen.
Kortom, een gezonde en gezellige bezigheid. En dat was het!
Ca. 18 bewoners hebben meegedaan aan het dammen. Voor
veel bewoners kwamen de
herinneringen van vroeger
weer naar boven. Een bewoonster vertelde dat ze altijd met
haar man damde en dat was
te merken! Ze maakte een
dubbele slag met zó’n vanzelfsprekendheid en dat terwijl
haar geheugen haar vaak in
de steek laat.

Eens per drie weken zal er een
dam clinic worden gehouden
voor bewoners van Huize de
Eik onder deskundige leiding
van Zainal van “het Fitter
Brein”. Hopelijk kunnen we
over enkele maanden schoolklassen uitnodigen of andere
clubs om met onze bewoners
georganiseerd te komen dammen. Want wat is de damsport
een mooie denksport om jong
en ouder met elkaar te verbinden en om mentaal fit te blijven!

VRIJWILLIGERS OOK WEER BINNEN AANWEZIG

Zo langzamerhand komen onze vrijwilligers ook weer binnen
in Huize De Eik. Nu onze bewoners zijn ingeënt en vele vrijwilligers zelf ook voelen de meesten zich weer vrij om te komen. Natuurlijk zijn wij en onze bewoners daar heel blij

mee. Hier ziet u Herman
Leemhuis, vaste vrijwilliger
op de donderdagmorgen
een potje dammen met enkele bewoners.
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VERWENNERIJ

en bewoners tijdens deze hectische periode in de zorgsector
graag een hart onder de riem
wil steken. Een kleine blijk van
waardering, aandacht en gezelligheid werkt zo mee aan
een positieve mindset!

De afgelopen maanden zijn
onze bewoners weer flink verwend! Wat geeft het een goed
gevoel dat velen ons personeel

Tijdens Pasen kregen we paasbroden aangeboden van de
Parochie Slagharen en prachtige Paas knutselwerkjes van de

kinderen van de Regenboog.
Ook de groep “Samen eten
Slagharen” verwenden ons
met heerlijke paaseitjes. Van
Plopsa Indoor uit Coevorden
kregen we een appeltaart aangeboden. En onlangs ontvingen we 10 bossen rode rozen
van Zorg van de Zaak Netwerk.
Geweldig en zeer gewaardeerd!!

HUIZE DE EIK ALS FOTOLOCATIE

Begin februari kregen wij een
verzoek van twee inwoners
van Slagharen om Huize de
Eik als fotolocatie te mogen
gebruiken.

schuur, jongste kandidaat voor
50PLUS fotograferen in een
passende omgeving. Slagharen omdat dit haar thuisgemeente is en woonlocatie Huize de Eik omdat zij de ouderenzorg een warm hart toedraagt.
De foto’s zijn gebruikt bij de
verkiezingscampagne van Linda Verschuur. Mooi om elkaar
zo te kunnen helpen.

Amber Kamphuis van Modern
Visuals wilde graag Linda VerPagina 8
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NIEUWS VAN DE “VRIENDEN VAN DE EIK”

In dit Eikenblaadje weer even
een berichtje van de Stichting
Vrienden van De Eik.
Dit jaar hebben we inmiddels
een paar keer vergaderd. Het
jaarverslag en financieel verslag zijn vastgesteld en staan
op de website onder het kopje
Vrienden van De Eik. Ook houden we regelmatig contact met
onze “tuinmannen” en met
Mariëlle Visser.

Onze nieuwe folder is klaar en
ligt bij de entree. Daarnaast
komt hij op een aantal plaatsen in het dorp te liggen en
wordt hij naar diverse organisaties gestuurd. Ook op Facebook zijn we actief en regelmatig plaatsen we een artikel in
De Toren. We hopen zoveel
mogelijk vrienden en donateurs te werven. De eerste
vrienden hebben zich reeds
aangemeld. Ook De ZorgZaak
is een grote vriend geworden

en heeft jaarlijks een bedrag
toegezegd.
Naast de folder is er een poster ontworpen die op diverse
plaatsen de Stichting Vrienden
van De Eik onder de aandacht
brengt.
We kunnen de ontvangen middelen gaan inzetten voor verfraaiing van de achtertuin en
“vergroe-nende” activiteiten.
Van de gemeentelijke subsidie
is inmiddels heel wat plantmateriaal aangeschaft. Eind
maart zijn er zo’n 450 vaste
planten in de perken gezet en
we hopen dat het o.a. een
mooie pluktuin zal geven deze
zomer. Ook de bollen die afgelopen najaar met de leerlingen
van de school De Vonder zijn
gepoot komen al mooi boven.
Daarnaast wordt er gewerkt
aan een groot insectenhotel.
Een nieuwe subsidie aanvraag
is al de deur uit. Daarmee proberen we geld binnen te halen
voor een kleindieren verblijf.
We staan altijd open voor goede ideeën die binnen het kader van onze doelstelling passen. U kunt dat aangeven via
onze site www.huize-de-eik.nl/
vrienden-van-de-eik.
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AFSCHEID LARISSA

Beste lezer,
Twee jaar geleden ben ik bij
huize de Eik komen werken en
heb ik daarnaast ook nog een
opleiding gedaan. Deze heb ik
sinds drie maanden behaald.

Aan het einde van deze maand
zal ik een grote stap gaan nemen. Ik ga namelijk verhuizen
naar Hoogeveen en dat is ook
gelijk de reden dat ik bij Huize
de Eik ga vertrekken. In Hoogeveen heb ik namelijk een

mooie nieuwe uitdaging gevonden. Ik heb een super mooie,
gezellige en leerzame tijd gehad in de Eik. Graag wil ik iedereen hiervoor bedanken.

Graag doen wij een oproepje
voor materialen voor in het
insectenhotel, namelijk materialen met een holle kern, riet,
bamboe en stenen met gaten.

U kunt dit doorgeven aan
theokosse@gmail.com of
tel. 06-10693701.

Groetjes, Larissa Godeke.

NL DOET

Ieder jaar organiseert het
Oranje Fonds NL Doet. NL
Doet heeft als doel om vrijwilligers in de spotlights te zetten
en iedereen uit te nodigen om
een dagje de handen uit de
mouwen te steken. Door Corona moet het dit jaar veilig en
daarom kunnen we geen extra
vrijwilligers toelaten.

.

Op dinsdag 25 mei as zal er
allerlei activiteit rondom de Eik
zijn en gaan we samen met
onze vrijwilligers en bewoners
het Insectenhotel vullen met
materialen waar insecten
graag in gaan nestelen.
De afgelopen weken zijn Roel
Spijker en Theo Kosse al druk
geweest met de voorbereidingen voor dit “hotel”. Het insectenhotel is al te bewonderen in
de achtertuin van de Eik, vlakbij de moestuin.

Pagina 10

HET EIKENBLAD

WOORDZOEKER

Onderstaande woorden hebben allemaal betrekking op Huize de Eik. De woorden zijn horizontaal, verticaal en diagonaal verborgen. Lukt het u om de woorden te vinden en ze te omcirkelen met een pen?
Lever de oplossing in bij een van de dames van de keuken en er staat u een kleine verrassing te
wachten. Succes!
DAGBESTEDING

DAMMEN

DUOFIETS

EIK

GELUKKIG

GRIJS

GROEN

MOESTUIN

OVERIJSSEL

PLUKTUIN

SLAGHAREN

TUINMANNEN

TULPEN

VIJVER

VOORJAAR
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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 het feit dat wij een tijdje mochten
meelopen in hun leven en voor het vertrouwen wat ze ons daarvoor schonken.

•

Mevrouw J. Horstede-Bouwknegt – geboren op 8 november 1928 – overleden op 22 maart
2021. Mevrouw Horstede heeft ruim 3 jaar in Huize de Eik gewoond.
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