JULI 2021

H E T

E I K E N B L A D

VERDER O.A. IN
DIT NUMMER:
EEN FITTER
BREIN VOOR
ONZE BEWONERS

2

DIERENPRET

4

BLOEMENPRACHT 5

CLIENTENRAAD

7

BEWEGEN MET
JACCO

7

WELKOM NIEUWE
BEWONERS

9

DE 3 PIJLERS
VAN
HUIZE DE EIK

10

IN MEMORIAM

11

EIKNIEUWS:
• Periodieke
nieuwsbrief
• Voor bewoners van
Huize De Eik en hun
familieleden en
mantelzorgers

ZOMER

Het lijkt wel of er steeds meer gebeurt bij Huize De Eik, want onze
nieuwsbrief wordt steeds voller…
Dit keer hebben we maar liefst 11
pagina’s vol met nieuws en weetjes
voor u klaar staan. Zo hebben we
een heus hotel geopend! Ook stellen we een aantal mensen aan u
voor en leest u over de activiteiten
die we hier samen doen. Uit alles
blijkt dat er leuke, uitdagende en
gezonde dingen gebeuren in Slagharen!

Veel leesplezier!

Zomers van toen
Zomers van toen
lijken groener en warmer.
Zomers van nu
zijn toch ietsje armer.
Maar...
straks zijn zomers van nu
net zo warm, net zo groen.
Dan zijn de zomers van nu
de zomers van toen.

HET EIKENBLAD

EEN FITTER BREIN VOOR ONZE BEWONERS

Iedere drie weken komt “Het
Fitter Brein” langs bij Huize De
Eik om te dammen met de bewoners. Woensdag, 30 juni jl
was het weer zo ver, namens
het Fitter Brein kwam Jasmijn
Scholtens (18) uit Slagharen
langs.

8e jaar, heeft een enorme
damervaring opgebouwd.
Naast deelname aan verscheidene nationale toernooien,
heeft ze ook deelgenomen aan
het EK en het WK. Haar beste
prestatie was een 9e plaats op
het Europees kampioenschap

De ochtend begon met een
uitdagende oefening hersengymnastiek. Jasmijn nam de
bewoners mee in de wondere
wereld van het damspel. Voor
de beginners werd uitgebreid
de spelregels uitgelegd: slaan
is verplicht, meerslag gaat
voor, met de schijf mag je voor
- en achteruitslaan etc. De uitleg werd afgesloten met enkele tactische slimmigheden en
een spectaculaire openingscombinatie waarbij in één slag
vijf schijven van het bord werd
geslagen.

in het Wit-Russische Pinsk.
Tegenwoordig zet ze haar
damskills in voor maatschappelijke en organisatorische
activiteiten van Het Fitter
Brein.
Na de koffie werden de dam-

borden en -schijven klaargezet. Sommige bewoners speelden tegen elkaar en anderen
tegen hun begeleiders. Jasmijn mocht het opnemen tegen twee heren van Huize De
Eik. Deze heren hebben in de
afgelopen damclinics al veel
ervaring opgebouwd. Ze gaven
Jasmijn een goede partij, maar
moesten aan het eind wel hun
meerdere erkennen. Toch hadden ze heel veel plezier en
enorm veel geleerd. Jasmijn
gaf na de partij nog extra tips
en trucs. “Ik vond het erg leuk
om dammen te leren aan de
bewoners. Ze hebben er veel
van opgestoken. Ik kom zeker
nog een keer terug,” aldus Jasmijn.
De Fitter Brein activiteiten worden mogelijk gemaakt door de
Provincie Drenthe, HANNN en
De ZorgZaak. Voor meer informatie over het project:
www.fitterbrein.nl.

Jasmijn, ze damt al vanaf haar
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NL DOET NATUURDAG

De achtertuin van Huize De Eik
in Slagharen is weer twee
prachtige insectenhotels rijker.
De insectenhotels zijn gemaakt door vrijwilliger Roel
Spijker en vrijwilliger Theo Kosse heeft voor het verzamelen
van alle materialen gezorgd.
Samen met de bewoners en
de vrijwilligers hebben we op
dinsdag 25 mei jl. een hele
morgen hard gewerkt om de
hotels te vullen met natuurlijke
materialen zoals boomstammen met gaatjes, bamboe,
riet, dennenappels en stro.

Het uiteindelijke doel is om de
achtertuin te herstellen in de
oude glorie en er voor de bewoners en de inwoners van
Slagharen een beleeftuin van
te maken met wandelpaden
en zitjes. Inmiddels is er een
moestuin, zijn er fruitbomen
geplant en een pluktuin aangelegd. Het afgelopen voorjaar
waren er borders met duizenden tulpen welke waren geplant door leerlingen van de
basisscholen in Slagharen. Dit
o.a. met de subsidie voor biodiversiteit van de Gemeente
Hardenberg en de provincie
Overijssel .

zoveel mogelijk “groene” activiteiten te organiseren. Uit onderzoek blijkt dat met name
ouderen hier gelukkiger van
worden.
De “opening” van de bijenhotels werd gedaan door een
heuse imker, onze vrijwilliger
Henk Klaassen, die de bewoners uitleg gaf over het belang
van insecten in de natuur.
Henk heeft altijd veel met bijen gewerkt en wist de bewoners te boeien, er kwamen
veel herinneringen boven.
Neemt u gerust een kijkje in
de achtertuin om de hotels te
bewonderen!

Naast de buitenactiviteiten
proberen we met het project
Grijs Groen en Gelukkig ook

Een groot aantal bewoners
heeft enthousiast meegewerkt. De beleving om bezig te
zijn met natuur maakt mensen
gelukkig. Helemaal als het resultaat een mooie plek krijgt in
de mooie achtertuin.
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KAPSALON

Enkele weken geleden is er bij
Huize De Eik een echte beautysalon in gebruik genomen.
Prachtig ingericht door enkele
collega’s van ons. Onze kapster Ellen Berg verrichte de
opening. Tot voor kort werden
bewoners in de huiskamer
geknipt, maar om wat privacy
te kunnen realiseren en er een

uitje van te maken is deze
salon op de 1e verdieping ingericht. Er is een wachtruimte
waar bewoners in tijdschriften
kunnen bladeren als ze nog
niet aan de beurt zijn. Ook
onze pedicure Annie Wibier
kan over deze ruimte beschikken.

BREIEN

Op een mooie zomerdag wordt
er buiten heel wat afgebreid
op het terras bij Huize De Eik.
Een vaste groep dames zet
zich in voor een goed doel. Van
de lapjes worden dekens gemaakt die worden gegeven
aan zwangere moeders in
Gambia. Mooi om zo nog van
betekenis te kunnen zijn!
DIERENPRET

Wat wordt er genoten van bezoek van puppy’s of ander dierenbezoek. De afgelopen tijd
nam een collega haar kittens
mee, familie van een
van onze bewoners
nam haar puppy’s
mee en een van onze
vrijwilligers nam haar
cavia’s mee. Ook bedacht ze hiervoor nog
een leuke leerzame
quiz.
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BLOEMENPRACHT BIJ DE EIK

Eind maart is de pluktuin in de
achtertuin aangelegd in verschillende borders. Er was een
prachtig ontwerp gemaakt
door Tuincentrum Altena uit
Lutten. En nu enkele maanden later is het zo’n bloemen-

zee!! Iedereen geniet er volop
van en regelmatig worden er
uitstapjes gemaakt om weer
een prachtig veldboeket te
plukken.

pas geleden bij de “activiteiten
welzijn” bloemgeschikt.
Familie mag ook altijd een
klein boeketje plukken voor
uw familie in Huize De Eik.

Ook hebben onze bewoners
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NAMENS DE CLIENTENRAAD: KAMIEL BERTENS

lezen en hardlopen.

Mijn naam is Kamiel Bertels,
sinds eind 2019 lid van de Cliëntenraad. Ik ben 46 jaar en
werk als programmasecretaris
bij de provincie Drenthe. Daarnaast zit ik in de gemeenteraad van Hoogeveen.
Ik woon in Hollandscheveld
met mijn vrouw en 4 kinderen
(3 jongens en één meisje).
In mijn vrijetijd mag ik graag

Ik ben lid van de cliëntenraad
geworden, omdat ik het belangrijk vind dat zorg goed ingezet wordt én er aandacht is
voor de mensen. De ZorgZaak
is verplicht een Cliëntenraad
te hebben, dat is vastgelegd in
de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen. Lid zijn
van de cliëntenraad is een vrijwillige functie
Het doel van de cliëntenraad
is om de directie gevraagd en
ongevraagd advies te geven.
Het is ons belang dat u een
prettige woon- en leefsituatie
heeft. Ook zien we er op toe
dat de kwaliteit van de zorg

gehandhaafd blijft en waar nodig verbeterd.
Om dat goed te kunnen doen
hebben we in de cliëntenraad
besloten om met contactpersonen te werken. Ik ben dus
de contactpersoon voor Huize
De Eik, zeg maar het eerste
aanspreekpunt namens de
cliëntenraad. Dit betekent, dat
ik af en toe ook eens langs zal
komen en/of bij een teamoverleg van het personeel aansluit.
Misschien treffen we elkaar
nog eens in of om Huize De
Eik!
Met vriendelijke groet,
Kamiel Bertels
clientenraad@zorgzaak.nl

DAG VAN DE ZORG

Op 12 mei was het de dag van
de zorg. Een dag waarop we
onze waardering hebben uitgesproken aan alle zorgverleners
die iedere dag weer het verschil maken in het leven van
een ander.
Met het trakteren op een lekker gebakje hebben we uiting
gegeven aan onze dank aan
het belangrijke werk van onze
zorgverleners. En uiteraard
smulden onze bewoners gezellig mee!
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BEWEGEN MET JACCO

Sinds dinsdag 20 juli is Jacco
Schluter verantwoordelijk voor
de “activiteit beweging”. Jacco
is aanwezig op dinsdag (de
hele dag) en de donderdagmiddag. Hij zal gezamenlijke
spelen organiseren en individuele begeleiding geven ter
optimalisering van het fysiek
fit blijven. Een mooie aanvulling van de “pijler Gezondheid”
voor onze woonlocatie.
Hieronder stelt Jacco zich aan
u voor.
Hallo, mijn naam is Jacco
Schluter, ik ben 20 jaar en
woon in Schoonebeek. Hier
woon ik met mijn ouders,
broer en zusje. Ik ben sportief
en mijn hobby’s zijn voetballen, vissen, fietsen, wandelen
en spelletjes spelen.

Ik ben vorig jaar begonnen bij
de ZorgVilla in Veenoord als
stagair bewegingsagoog, 4e
leerjaar. Daar heb ik mijn stage met goed resultaat afgerond. Ik heb mijn opleiding
sport en bewegingsagogie gevolgd in Zwolle aan het Landstede en afgelopen maand
heb ik mijn diploma gehaald.
Bij de ZorgZaak heb ik een
contract gekregen om als bewegingsagoog voor de 3 woonlocaties te gaan werken. Op
dinsdag van 9.30-16.00 uur
en op donderdagmiddag van
13.00-16.00 uur ben ik in Huize de Eik. Op dinsdag beginnen we de activiteit met een
kopje koffie en iets lekkers.
Daarna volgt er een spelletje
of bewegingsactiviteit met de
groep die aanwezig is in de

Kerkzaal of bij mooi weer buiten.
De activiteiten die we gaan
doen zijn: spelletjesochtend,
fietsen met de duo fiets, sporten op de Wii, met een ballon
overgooien, en nog veel meer.
Ook zal een dagdeel in het teken staan van individuele begeleiding, waarbij de bewoner
ook zelf kan aangeven wat hij/
zij graag wil doen.
Als u nog vragen heeft kunt u
altijd even naar mij toe komen,
ook als u ideeën heeft voor
een leuke activiteit dan hoor ik
dat graag. Ik kijk uit naar
leuke/sportieve momenten
samen met u.
Met vriendelijke groet, Jacco
Schluter
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AUTORIJDEN MET VRIJWILLIGER HENK WELLEN

Lieve mensen,
Henk Wellen vroeg of ik een
ritje met de auto wilde maken.
Nou dat wilde ik wel. Samen
met een dochter van slager de
Graaf uit Lutten en de heer
Brand uit Schuinesloot. Maar
wij zijn nu bewoners van Huize De Eik en daar is het prima.
Henk heeft ons meegenomen

richting Dedemsvaart, Linde,
Drogteropslagen en Balkbrug.
Het was mooi. We kwamen op
plaatsen waar ik nog nooit
geweest was.
Een paar weken later ben ik
weer met Henk weggeweest.
Nu met Marie Maas van de
Belte en de heer Brand. Henk
nam ons nu mee naar Schuinesloot en Elim en uiteindelijk
kwamen we bij de IJshoeve
van Bosman terecht. Daar
hebben we een lekker ijsje gekocht, nou dat smaakte wel.
En toen weer naar Huize de
Eik waar het ook goed is.

Henk bedankt voor de mooie
autoritten, je bent een goede
reisleider en je kunt ook mooi
vertellen!
Groeten van Catharien Westdijk-Niburg

BELEVENISTAFEL

Bij Huize de Eik hebben we
sinds kort een belevenistafel
waar de bewoners veel gebruik
van maken. Eigenlijk is het
een soort computertafel met
heel veel verschillende menu’s. Samen met onze bewo-

ners worden er spelletjes op
gedaan of herinneringen opgehaald door middel van plaatjes
van “vroeger”. Dit geeft veel
stof tot praten. Ook wordt de
tafel gebruikt om korte filmpjes af te spelen, denk aan

mooie natuurbeelden of beelden van dieren.
Onlangs had onze gastdame
Rita het een film van Urker
mannenkoor opgezet, dit vond
iedereen geweldig of wat denk
je van een “uurtje Keukenhof”,
samen kerkliederen luisteren
of voetbalwedstrijden terugkijken.
De belevenistafel is echt een
belevenis en iedereen die er
mee heeft gewerkt is enthousiast. Het activeert en je wordt
er blij van!
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TRUIDA PATHUIS, MANAGER WOONLOCATIES

zoon van 24 jaar. Ik vind het
leuk om in mijn vrije tijd telezen, wandelen en fietsen in de
natuur en gezellig te tafelen
met familie en vrienden.

In deze nieuwsbrief mag ik mij
even voorstellen. Ik ben Truida
Pathuis en woon samen met
mijn man in Oude Pekela. We
hebben samen twee kinderen,
een dochter van 28 en een

Ik heb een grote compassie
voor de ouderenzorg. Een lach
op het gezicht van cliënten,
familie, medewerkers en vrijwilligers daar krijg ik energie
van en doe ik het voor.
De afgelopen jaren heb ik mijn
werkervaring opgedaan in diverse leidinggevende functies
bij dynamische zorgorganisa-

ties binnen de ouderenzorg.
Sinds 12 april werk ik bij De
ZorgZaak als manager woonlocaties. Ik ben gestart op de
locaties De ZorgVilla en Kloosterstaete. Sinds 1 juni jl. ben ik
werkzaam bij Huize De Eik. Ik
zie het als een mooie nieuwe
uitdaging om als manager
woonlocaties samen met mijn
collega’s aan de slag te zijn
met respect en aandacht voor
de cliënt en voor elkaar.
Met vriendelijke groet,
Truida Pathuis

ONZE MOESTUIN

De afgelopen maanden is er
weer goed geoogst uit de
moestuin. En wat is het mooi
dat onze bewoners helpen bij
het oogsten. Er is gesmuld
van verse rabarber en kruisbessen, heerlijk klaargemaakt
door onze collega’s van de

keuken. Van de Blauwe Bessenpluktuin uit Elim kregen we
bessen aangeboden. Collega
Jenny was hier aan het bessen
plukken en kreeg zomaar enkele bakjes mee voor onze
bewoners.
Wat een lief gebaar!

WELKOM

In deze nieuwe rubriek heten
we graag nieuwe bewoners
hartelijk welkom! De afgelopen
maanden zijn bij ons komen
wonen:
Mevr. T. van der Graaf-Kuiper
woont sinds 23 april in Huize
de Eik

Mevr. M.C.T. de Vent-Mentink
woont sinds 10 juni in Huize
de Eik

Mevr. K. Katoele-van de Belt
woont sinds 23 juni in Huize
de Eik

Wij hopen van harte dat u zich
al thuis voelt in de Eik en gunnen u een mooie tijd!

Pagina 9

HET EIKENBLAD

DE DRIE PIJLERS VAN HUIZE DE EIK

De dienst- en zorgverlening in Huize De Eik wordt gedaan op basis van de drie pijlers Gezondheid,
Gastvrijheid en Gemak.
GEZONDHEID
Iedereen voelt zich beter en is gelukkiger wanneer hij of zij zich fit en gezond voelt. Gezonde voeding
zorgt voor gezondheidswinst, meer zelfvertrouwen en meer zelfstandigheid. Hetzelfde geldt voor
meer bewegen. Vandaar dat aan onze bewoners een veelzijdig gezond- en fitheidsprogramma wordt
aangeboden waarin voeding en beweging centraal staan.
GASTVRIJHEID
Iedere medewerker van Huize De Eik draagt gastvrijheid in zijn of haar hart. Met respect voor iedere
situatie waar de cliënt zich in bevindt. Met respect voor ieders normen en waarden. Er is een luisterend oor voor iedereen, we staan open voor alle vragen.
GEMAK
Nieuwe technologische ontwikkelingen maken het mogelijk het leven van onze bewoners gemakkelijker te maken. Vandaar dat we bij iedere bewoner onderzoeken of er toepassingen zijn die het leven
prettiger kunnen maken en die de zelfstandigheid kunnen bevorderen.
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EIKNIEUWS
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 A.C. Mourits - geboren op 9 april 1934 - overleden op 29 april 2021. Mevrouw Mourits heeft ruim 5 jaar in Huize De Eik gewoond.

•

De heer S. Lamberink – geboren op 28 december 1930 – overleden op 15 juli 2021. De heer
Lamberink heeft ruim 1,5 jaar in Huize De Eik gewoond.

•

De heer H.A.J. Huijsmans - geboren op 10 juli 1938 – overleden op 16 juli 2021. De heer
Huijsmans heeft bijna 2 jaar in Huize De Eik gewoond.
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