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Na een prachtige maand maart,
waarin we hebben kunnen genieten
van heerlijk weer, begint april onstuimig en koud. Maar ondanks dat
kunnen we het niet ontkennen: het
voorjaar is begonnen! De bomen en
struiken worden langzamerhand
groen, de voorjaarsbloemen kleuren
het landschap en de eerste lammetjes zijn al gesignaleerd.
Ook in de deze overvolle nieuwsbrief de eerste tekenen van het
voorjaar, samen met heel veel andere berichten. We wensen u veel
leesplezier!

Lieve lente
Waar bleef je zolang?
Ik was al bang
Dat je niet meer zou komen.
Waar zouden de bloemen
dan zijn in het gras?
En kinderen spelend
zonder een jas?
Kalfjes en lammetjes
spelend in de wei,
Vlinders en eendjes
of een zoemende bij?
Hallo lieve lente,
Daar ben je toch weer.
En met je prachtige zonneschijn
laat jij het gewoon
weer volop voorjaar zijn.

HET EIKENBLAD

IN GESPREK MET EEN VAN ONZE BEWONERS

Ook voor deze nieuwsbrief ben
ik in gesprek gegaan met een
van onze bewoners. We zien
elkaar dagelijks maar weten
we 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 mevr. J. OldenhuisHorstman
Iedere keer als ik bij mevr. in
haar appartement kom is ze
aan het lezen of aan het puzzelen. Er liggen stapels boeken
op tafel. Ze vertelt dat ze haar
hele leven lang al van lezen en
puzzelen houdt en … het houdt
haar brein fit.
Mevr. is geboren in 1929 in
Sleen. Het was een crisestijd,
er was weinig werk. Ze was de
oudste in het gezin en kreeg
nog 1 broer en 2 zussen. Op
dit moment leeft nog 1 zus van
83 jaar en zij woont in Hoogezand. Een groot deel van haar
jeugd is ze opgegroeid in Olst ,
haar vader kreeg daar namelijk werk bij een kwekerij.
Toen ze een jaar of 6 was verhuisden ze naar Veenoord
waar ze op de lagere school

heeft gezeten. Haar vader ging
toen werken bij Kwekerij De
Werkhorst, een grote kwekerij
met een oppervlakte van ruim
11 Ha.
Na de lagere school ging ze

naar nieuw Amsterdam. Ook
kreeg ze op de huishoudschool
Duitse les, dat moest van Duitsers. Doordat ze niet meer
naar school kon bleef ze thuis
en ging ze mensen helpen in
de huishouding. Ook thuis was

OBS “De Werkhorst” aan de Elzenstraat is vernoemd naar de voormalige boomkwekerij de Werkhorst die daar eerder lag, met een oppervlakte van ruim 11 Ha. een grote kwekerij. De kwekerij werd later
doorsneden door de spoorlijn Zwolle – Emmen waardoor er grond vrijkwam voor een school..

naar de huishoudschool, de
meisjesvakschool in Coevorden. Ze is daar maar 1 jaar
naar toe geweest want toen
brak de oorlog uit. Ze had
geen fiets meer en er reed
geen trein. Ze weet zich te herinneren dat er een luchtalarm
afging en dat ze niet met de
trein durfden, bang dat daar
op geschoten zou worden.
Daarom ging ze dan met
vriendinnen lopen langs het
Stieltjeskanaal, wel 11 km

er het nodige te doen en werd
haar jongste zus geboren. Verder heeft ze ook nog bij naaiatelier Koolhof in Coevorden
gewerkt en hielp ze gezinnen
met kleding naaien, verstellen
en schoonmaken.
Ze leerde haar man kennen in
Veenoord. In die tijd van na de
oorlog was er niets te doen.
Jongelui liepen dan van “brug
tot brug” om elkaar te ontmoeten.
(zie volgende pagina)
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IN GESPREK MET EEN VAN ONZE BEWONERS (VERVOLG)

Haar man vroeg haar “mag ik
een eindje meelopen?”, zij was
16 en hij 19 jaar. Het contact
was van korte duur, want haar
man (toen nog vriend) moest
voor 3 jaar in Indië dienen, ze
hadden verkering per brief.
Toch hebben ze op elkaar gewacht, haar moeder zei altijd
‘als je iets belooft moet je het
ook doen’. Na 3 jaar, toen hij
terug kwam uit Indië vond ze
hem nog steeds leuk. Hij was
er met de boot naar toe gegaan en kwam ook weer per
boot terug. Al snel daarna zijn
ze verloofd in 1946 en in november 1952 zijn ze getrouwd.
In Schoonebeek kwam de burgemeester op bezoek bij jongens die in Indië waren geweest. Jongens uit Indië kregen daar voorrang voor een
huis. Ze gingen op kamers bij
mensen thuis, dit heeft een

half jaar geduurd en toen kregen ze een bovenwoning.
Hun dochter is bij haar ouders
thuis geboren omdat er geen
ruimte was in de bovenwoning.
Daarna hebben ze daar nog 7
jaar gewoond. Ook heeft ze
nog gewerkt bij een confectiefabriek in Emmen.
Op een gegeven moment werd
haar man overgeplaatst naar
Groningen, ze gingen in Zuidbroek wonen en hun dochter
ging daar naar de middelbare
school ging. In Meden hebben
ze hun eerste eigen woning
gekocht en daar bijna 20 jaar
gewoond. Mevr. ging werken
op een kampeerafdeling, ze
vond het prachtig werk. Ze was
verkoopster, hielp met het inrichten en op kantoor.

pensioen. Ze wilden graag
meer gaan fietsen, daarom
gingen ze terug naar Drenthe.
Ze hebben heel Drenthe verkend met de fiets. En ze pasten veel op huizen van anderen en gingen daar dan de omgeving op de fiets verkennen.
Verder hield mevr. van zwemmen, dit heeft ze geleerd op
de Zandpol. In verband met
rugklachten had de dokter geadviseerd om zwemles te nemen. Ook heeft ze veel gewandeld en zat ze bij een wandelclub.
Samen zijn ze bijna 65 jaar
getrouwd geweest en ze heeft
een goed huwelijk gehad. Ik
vraag haar naar het geheim: “
geven en nemen”, zegt ze.
Dank voor dit mooie gesprek!

In 1986 ging haar man met

OP DE FOTO

Onlangs is vrijwilliger Herman
met vriend Frans bij De Eik geweest om alle bewoners op de
foto te zetten. Vrijwilliger Mini
heeft samen met schoonzus
Margriet de haren van onze
bewoners gekapt en voor wie
wilde werd het gezicht van een
make-up voorzien. Het zijn

prachtige foto’s geworden die
een plaats krijgen naast de
naamplaatjes bij het appartement. Zo is voor onze bewoners altijd goed zichtbaar waar
zijn of haar appartement is.
Het was een gezellige en feestelijke morgen.
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STICHTING VRIENDEN VAN DE EIK

In deze nieuwsbrief weer een
bericht van de Stichting Vrienden van De Eik. Hiermee willen we u op de hoogte houden
van de activiteiten van onze
Stichting.

We vergaderen 4 a 5 keer per
jaar. Als vertegenwoordiger
van De ZorgZaak is indien mogelijk Mariëlle aanwezig. Ook
onderhouden we nauw contact
met de vrijwilligers van het
tuinonderhoud.
We hebben in het voorjaar van
2021 de perken gevuld met
planten en heesters. Er is ook
een dahliaperk aangelegd. Alles is goed aangekomen. Er
zijn twee insectenhotels gemaakt door een vrijwilliger en
samen met de bewoners zijn
ze gevuld. Dit was een zeer
leuke activiteit. Daarna officieel geopend door een echte
imker.

In november hebben we meegedaan aan een actie van Natuur en Milieu Overijssel die
ons ongeveer 70 vruchtdragende struiken opleverde tegen een kleine vergoeding. Deze struiken hebben we geplant
met leerlingen van SBO De
Vonder. Ze staan langs de hekken en langs de toekomstige
afrastering van de dierenweide. De vruchtdragende struiken zijn bedoeld voor de vogels en vleermuizen.

De kruidentuin en de pluktuin
hebben dit jaar hun diensten
al goed bewezen. Er is heel
veel gebruik van gemaakt.
Op dit moment hebben we
plannen om een klein dierenverblijf te realiseren. De bestaande stal zal worden opgeknapt en er zal een afrastering
komen. We hopen dan in het
voorjaar daar wat kippen en/of
geitjes te kunnen laten lopen.
Naast de buitenactiviteiten is
er op woensdagmiddag 1x per
14 dagen een activiteit waarbij
natuur en vergroening centraal
staan. Dit in het kader van het
project Grijs, Groen en Gelukkig.

De kinderen hebben tussen
deze struiken ook nog narcissen en sneeuwklokjes geplant,
zodat er iets vroeger in het
voorjaar ook al enige bloei in
de tuin is.
De moestuin hebben we veranderd in een bessentuin. De
moestuin vergde veel onderhoud en het schoonmaken van
de groenten vergde ook zoveel
tijd dat dit geen meerwaarde
meer had. De bewoners (en
begeleiders) kunnen in 2022
bessen en aardbeien plukken.

Als u bovenstaande initiatieven een warm hart toedraagt,
kunt u voor een relatief laag
bedrag donateur worden van
de Stichting Vrienden van De
Eik en onze activiteiten ondersteunen. Een informatiefolder
staat in de gang van De Eik.
Ook op de website van De
Zorgzaak is alle informatie te
vinden.
Voorzitter Stichting Vrienden
van De Eik,
Joop Roosma.
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TERUGBLIK OP SINTERKLAAS EN KERST

Afgelopen december hadden
we in gedachten om, samen
met de familie, Sinterklaas te
vieren. Maar helaas door corona kon dat niet plaats vinden.

Toch kwam Sinterklaas met
zijn pieten langs. En was er
ook een accordeonist om samen te zingen en te dansen.
Enkele bewoners moesten nog
even bij Sinterklaas komen
voor een gezellig praatje.

Onder het genot van een
drankje en een hapje en de
vele cadeautjes was het een
hele leuke middag. Er bleven
zelfs twee pieten mee eten.
Hopelijk doen we het dit jaar
weer en dan met de familie
erbij. Er ligt in de huiskamer
een fotoboekje klaar voor de
familie om in te kijken.
Ook Kerst konden we helaas
niet zo uitbundig vieren als we
zouden willen met veel familie
en lekker samen
eten. Gelukkig konden we het
wel klein doen doordat de bewoners tijdens het koffiemoment familie op de kamer
mochten ontvangen waar ze

dan samen konden genieten
van een lekkere kop koffie met
een heerlijk gebakje van bakkerij Spijker, even gezellig samen zijn. Uiteraard werd er in
de feestelijk versierde huiskamer op beide feestdagen een
heerlijk drie gangen menu geserveerd door de collega's uit
de keuken, de bewoners hebben hier ook enorm van genoten!

VALENTIJNSDAG

De week voor Valentijnsdag
was er al de voorpret. We gingen samen leuke dingen maken, zoals sleutelhangers,
hartjes knippen en plakken, en
vele gesprekjes voeren over de

liefde. Ook werden de bewoners nog verrast met een Valentijns hartje op een standaard bij het eten. Al met al
was het de week van extra liefde.

CLIENTENRAAD ZOEKT NIEUWE LEDEN

De cliëntenraad van De ZorgZaak is op zoek naar gemotiveerde mensen die direct ervaring of betrokkenheid hebben
met de zorg- en dienstverlening binnen Kloosterstaete, De
ZorgVilla of Huize De Eik.

De cliëntenraad denkt mee
over onderwerpen die voor cliënten van belang zijn zodat
kwalitatief goede zorg kan worden geleverd. Jaarlijks heeft
de cliënten-raad minimaal 4
bijeenkomsten op het hoofd-

kantoor te Hoogeveen.
Voor meer informatie kunt u
contact opnemen met de heer
F. de Jong, voorzitter van de
cliëntenraad via
cliëntenraad@zorgzaak.nl
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NIEUWE SPELMATERIALEN

2

Deze maand hebben we nieuwe spelmaterialen aangeschaft om het bewegen binnen
de organisatie nog meer te stimuleren, makkelijker en nog
leuker te maken voor onze bewoners. We hebben een bowling set, jeu de boules set en
een regenboogtouw aangeschaft. Hierdoor kunnen we
meer verschillende spellen en
activiteiten doen. De bowling
set is net een echte set zoals u
misschien wel kent van de
echte bowling baan. Het bevat

bowlingballen en 10 kegels
deze zijn gemaakt van rubberstof hierdoor zijn ze niet te
zwaar en maken ze geen geluid als ze omvallen. De bewoners hebben er al veel plezier
van gehad en zullen er nog
meer plezier van beleven.
Sommigen vonden het als gevoel van vroeger op de kegel/
bowling baan en vonden het
een leuke en nieuwe manier
om te bewegen.
De jeu de boules set is bij ie-

dereen wel bekend. Deze set
is vooral voor binnen gebruik
en kan samen met het regenboogtouw gecombineerd worden tot leuke nieuwe activiteiten. Bijvoorbeeld: gooien in de
kleur, dobbelen met kleuren
en ringgooien.

Ik hoop dat onze bewoners er
veel plezier aan gaan hebben
en dat we er veel gebruik van
gaan maken.
Jacco Schluter

APPARTEMENTEN BESCHIKBAAR

Op dit moment hebben we enkele prachtige appartementen
beschikbaar. Enkele appartementen beneden en ook enkele op de 1e verdieping.
De meeste appartementen
hebben een keukenblok in het
appartement. Alle appartementen hebben uitzicht op de
fraai aangelegde tuin. U mag
altijd een kijkje komen nemen!
En vertel dit vooral in uw omgeving!
Pagina 6

HET EIKENBLAD

NL DOET

Wat hadden we een geslaagde
NL Doet dag! Wist u dat vrijwilligers het kloppend hart zijn
van veel sociale initiatieven?
Daarom ondersteunt het Oranje Fonds met NL Doet initiatieven die worden gedragen door
actieve burgers. En het bleek
dat dit voor alle leeftijden mogelijk is. 16 kinderen van basisschool de Vonder staken
hun handen uit de mouwen
voor het vrijmaken van een
wandelpad in het bos achter
Huize de Eik. Dit pad werd
vroeger veel belopen door de
nonnen en was door de jaren
heen overwoekerd. Dat is dus
sinds gisteren veranderd. Er
kan weer gelopen worden naar

de oude begraafplaats van de
nonnen waar alleen het kruis
nog aan herinnerd.

voederplaatsen voor de vele
eekhoorns rondom Huize de
Eik.

Ook zijn eekhoornhuisjes in
elkaar gezet en door bewoners
gevuld met pinda’s. Mooie

Andere vrijwilligers hebben
zich ingespannen om de potten weer met voorjaarsbloeiers
te vullen en het klein dierenverblijf in de beits te zetten.
Behoorlijke klussen die bijna
allemaal zijn afgerond. En tussendoor werden we verwend
met een heerlijke lunch, koffie
en thee. En wat waren we blij
dat het weer ook meewerkte.
Het was een zonnige dag waar
zowel vrijwilligers als bewoners
van hebben genoten.
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LENTE

Wat hebben we prachtige lenteweken achter de rug. Het
terras is schoongespoten en
de tuinstoelen zijn weer klaar
gezet door onze vrijwilligers.
Daardoor konden onze bewoners alweer buiten genieten
van de zon en van de zitjes bij
de vijver.

Er was veel activiteit, wandelen, erop uit met de duofiets
en “gymnastiek” bij de vijver.
Ook zijn de eerste lentecreaties alweer gemaakt om de
huiskamer op te vrolijken.

DUOFIETS

Met het mooie weer van de
afgelopen weken is de
duofiets heel veel gebruikt.
Zowel personeel, vrijwilligers
als stagiaires weten de fiets al
goed te besturen en wat genieten veel van onze bewoners
hiervan. De fiets is elektrisch
ondersteund en onlangs weer

helemaal nagekeken.
Wij adviseren u vooral om ook
de duofiets eens te gebruiken
met uw vader, moeder of
naaste. Het is een geweldige
ervaring! U kunt de medewerkers altijd vragen of de fiets
beschikbaar is.

NIEUWE BUREN

Op dinsdag 5 april gaat de volwassenenzorg locatie van
Ambiq verhuizen naar de Coevorderweg 33 in Slagharen. Zij
komen te wonen in voormalig
Prinsenhuizen, het gebouw
achter Huize de Eik.
De nieuwe bewoners zijn (jong)
volwassenen met een licht verstandelijke beperking en hebben allemaal een specialistische (woon)omgeving nodig. Er
is 24 uur per dag begeleiding
beschikbaar om de bewoners
te ondersteunen op verschil-

lende leefgebieden (o.a. wonen, dag-invulling, basiszorg,
welzijn en participatie).
De pas gerenoveerde locatie
bestaat uit een woonhuis voor
twaalf bewoners. Daarnaast
worden er appartementen gebouwd voor zes bewoners. Er
komt ook een dagbesteding
(helemaal achterop het terrein, voormalig sporthal) genaamd “Goede Qualiteit”, die
in de tweede helft van 2022 in
gebruik wordt genomen.

Ambiq deelt het terrein met
onze woonlocatie Huize De
Eik. We hebben inmiddels contact om een goede samenwerking te realiseren in bijv. de
dagbesteding, onderhoud van
het terrein en om een open
dag te organiseren voor mensen uit de omgeving.
Na 5 april zal er een kennismaking volgen tussen personeel van beide woonlocaties
en zal er een kijkje bij elkaars
woonlocatie worden gepland.
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HULP GEVRAAGD

om het helpen duwen van de
rolstoelen. Deze activiteit
wordt begeleid door Jacco
Schluter. Hulp voor 1x per
maand is ook al erg welkom.
U kunt zich opgeven bij
Marielle Visser,
marielle.visser@zorgzaak.nl,
06-20017565

Om de leuke activiteiten voor
onze bewoners mogelijk te maken zijn we ook afhankelijk
van wat extra hulp. Daarom
vragen we hulp bij het volgende:
De bingo, elke 2e dinsdagmid-

dag van de maand, van 13.3015.30 uur. Bij deze activiteit
helpen ook mee vrijwilligers
Jan en Lydia Wellen
Wandelen, elke 1e en 3e dinsdagmiddag van de maand van
14.00-15.00 uur. Het gaat ook

VERBOUWING HUIZE DE EIK

De verbouwing van Huize De
Eik stond gepland in het voorjaar van 2022. Deze is nog
niet gestart omdat huurder en
eigenaar nog verlenging van
het huurcontract moeten on-

dertekenen. Dat dit nog niet is
gebeurd heeft te maken met
een stop tot aanname van
nieuwe cliënten bij huisartsen
in Slagharen en omgeving. Zoals u wellicht bekend is er een
tekort aan huisartsen in deze
omgeving, dit geeft een hoge
druk op de bestaande huisartsenpraktijken. De ZorgZaak is
in gesprek met diverse huisartsen om er zeker van te zijn dat
de cliëntenzorg geborgd kan

blijven en nieuwe bewoners
dus geplaatst kunnen blijven
worden. Zodra dit is afgerond
zal de eigenaar van het pand
van Huize De Eik starten met
de verbouwing.
Uitgangspunt is om, tijdens de
verbouwing, onze bewoners in
hun eigen leefomgeving te laten blijven wonen. Alles zal in
goed overleg met bewoners en
naasten worden gedaan.
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EVEN VOORSTELLEN

Bij deze wil ik mij even voorstellen. Mijn naam is Demi
Elings, ik woon in Nieuw- Amsterdam en ik ben 24 jaar. Ik

een terrasje te zitten om lekker te borrelen. Ook ben ik gek
op lekker eten en proef graag
nieuwe dingen.

ben Juni 2021 afgestudeerd
als hbo- verpleegkundige aan
Windesheim en heb een aantal maanden gewerkt als wijkverpleegkundige in Hattem.
Sinds 1 november ben ik werkzaam binnen de ZorgZaak als
wijkverpleegkundige. Ik werk
zowel op De ZorgVilla in Veenoord als de Kloosterstaete in
Hoogeveen. In mijn vrije tijd
tennis ik graag en van het
voorjaar doe ik mee met competitie. Ook vind ik het leuk om
samen met vriendinnen op

Mijn naam is Wendy Bakhuis.
Ik ben 47 jaar oud en Ik ben
getrouwd met Cor Dekker. We
hebben samen 2 kinderen,
Anouk van 21 jaar en Eline
van 18 jaar en we wonen alweer 20 jaar
in Dedemsvaart. Mijn
hobby's zijn:
wandelen,
puzzelen, lezen, spelletjes doen met het gezin en
pretparken bezoeken. Op dit
moment ga ik weer naar
school en doe ik de opleiding
helpende zorg en welzijn. Deze
beslissing heb ik genomen omdat ik jarenlang in een fabriek
heb gewerkt en hier totaal
geen voldoening meer uithaal-

de. Vooral tijdens de corona
periode kwam het besef dat ik
veel meer wil betekenen voor
de medemens en de ouderen
in de maatschappij. Sinds februari werk ik nu als leerling
helpende in Huize de Eik en ik
vind het helemaal geweldig. Ik
leer iedere dag weer meer en
geen dag is hetzelfde. De opleiding duurt een jaar en daarna hoop ik dat ik mijn diploma
in ontvangst kan nemen.
Groetjes Wendy.
Mijn naam is Yasmin Shekho
en ik kom uit Syrie. Ik ben drie
jaar in Nederland en ik volg de
opleiding Zorg
bij het Alfa College in Hardenberg. Ik loop
stage bij Huize
De Eik en ik
vind het heel leuk om met ouderen te werken.
Groeten, Yasmin.

WELKOM

In deze nieuwe rubriek heten
we graag nieuwe bewoners
hartelijk welkom!

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

De afgelopen maanden is bij
ons komen wonen:
Dhr. G.J. Maas
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ONZE DRIE PIJLERS

Misschien is het u al opgevallen. Bij de entree van Huize
De Eik staat een banner met de drie pijlers van de ZorgZaak: Gezondheid, Gastvrijheid en Gemak.
Op basis van deze drie uitgangspunten bieden wij de zorg
van de toekomst aan.
Gezondheid
Mensen voelen zich beter en zijn gelukkiger wanneer zij
zich fit en gezond voelen. Bij Huize De Eik doen onze
gastdames hun best om verse, gezonde en afwisselende
maaltijden aan te bieden. Verder worden er diverse activiteiten aangeboden om mentaal en fysiek gezond te blijven. Gezonde voeding en de mogelijkheid om deel te nemen aan bewegingsprogramma’s zorgen voor gezondheidswinst, meer zelfvertrouwen en meer zelfstandigheid.
Gastvrijheid
Onze medewerkers en vrijwilligers doen er alles aan om
er voor te zorgen dat u zich snel thuis zult voelen in Huize
De Eik. Warm en gastvrij, zoals het hoort. Uiteraard spannen zij zich in om de beste zorg te leveren.
Gemak
Bij Huize De Eik krijgen de bewoners een persoonlijke
alarmknop met een spreek- luisterapparaat die in het appartement van de bewoner staat. Als de bewoner op de
alarmknop drukt heeft hij/zij direct contact met een van
onze zorg medewerkers en kan “op afstand” met elkaar
gesproken worden. Van daaruit bepaald de zorgmedewerker welke actie moet volgen. In bepaalde situaties
werken we ook met deurcontact en bewegingsmelders.
Dit wordt vooral ingezet bij “dwalende” bewoners. In het
kader van de AVG worden deze beelden maximaal 4 weken bewaard en zullen vervolgens automatisch worden
verwijderd.
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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 J.J. Berg-Hullegie - geboren op 26 februari 1926– overleden op 4 januari 2022. Mevrouw Berg heeft bijna 6 jaar in Huize De Eik gewoond.

•

Mevrouw van Laarhoven – geboren op 14 oktober 1928 – overleden op 9 januari 2022. Mevrouw van Laarhoven heeft ca. 3 jaar in Huize de Eik gewoond.

•

Mevrouw M. Jaquet-Nieuwland – geboren op 31 augustus 1921 – overleden op 20 januari
2022. Mevrouw Jaquet heeft ca. 4 maanden in Huize De Eik gewoond.

•

Mevrouw M.C.T. de Vent-Mentink – geboren op 17 december 1928 – overleden op 28 januari
2022. Mevrouw de Vent heeft ruim een half jaar in Huize De Eik gewoond.

•

Mevrouw G. van der Belt-Takman – geboren op 13 januari 1929 – overleden op 13 februari
2022. Mevrouw Van der Belt heeft 2,5 jaar in Huize De Eik gewoond.

•

Mevrouw K. Katoele-van de Belt - geboren op 21 april 1925 – overleden op 26 februari 2022.
Mevrouw Katoele heeft ca. 8 maanden in Huize De Eik gewoond.
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