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Nazomerdag

En dan is er eindelijk weer een
mooie nieuwsbrief, boordevol met
weetjes, mooie activiteiten en

Lieflijk strelend

initiatieven!

De zon mijn gezicht
Geniet ik en

Zoals u kunt lezen wordt er veel gedaan zodat iedereen zich thuis kan
voelen.

Huppel ik al spelend
Blij om het vooruitzicht

EIKNIEUWS:
• Periodieke
nieuwsbrief

• Voor bewoners van
Huize De Eik en hun
familieleden en
mantelzorgers

Van een nazomerse dag
Wij wensen iedereen een mooie nazomer toe en graag tot ziens bij
Huize De Eik!
Veel leesplezier!

Met mijn ogen dicht.

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 dhr. Vedders.
Dhr. V. is geboren in Ommen
op 10 december 1928. Met
zijn 93 jaar is hij blij dat zijn
geheugen het nog zo goed
doet. We halen herinneringen
op.

vader ook.
Na de oorlog heeft hij nog een
landbouw cursus in Ommen
gedaan, 2 jaar ging hij daarvoor ‘s avonds naar school.
Toen dhr. V. 19 jaar was ging
hij in militaire dienst. Eigenlijk
was hij bestemd om naar Nederlands Indië te gaan, maar
doordat hij tuberculose had
opgelopen ging dit niet door.
Hij werd daardoor ook afgekeurd voor dienst en kreeg 1
gulden zakgeld per maand. In
Utrecht werd hij verpleegd in
het Militair hospitaal “Oog in
Al”. Hij is daar 2 jaar geweest
om af te kuren, deed klusjes

“toogdag”, een bijeenkomst
van plattelandsmeisjes en jongens in ’t Laarbos in Ommen.
Hij was 21 jaar en het was op
Pinkstermaandag. Tot op de
dag van vandaag heeft hij
daar nooit spijt van gehad. Het
voelde gelijk goed en na 3 jaar
trouwden ze met elkaar.
Hij werd boerenknecht en samen gingen ze in de oude woning wonen. Ze sliepen in de
bedstee en betaalden voor de
woning 5 gulden huur per
week, dat ging van zijn loon af.

Zijn vader was keuterboer en
moeder was thuis. Ze hielp
vader waar het nodig was.
Dhr. V. was 2e van het gezin.
Hij heeft nog een oudere zus
van 95 jaar waar hij ook nog
contact mee heeft. Zijn jongere broer is 90 jaar geworden.
Hij had nog een zusje en die is
overleden toen ze 9 jaar was.
In Ommen is hij naar de lagere
school gegaan, totaal 7 klassen. Toen hij 13 jaar was stopte hij met naar school gaan.
Hij ging thuis helpen en het
boerenwerk leren. Toen de
oorlog uitbrak kwamen er veel
vluchtelingen uit het westen
van het land. Zij vluchtten omdat er te weinig eten was in
het westen. Door de boeren
werden ze verder gereden met
paard en wagen. Dit deed zijn

Militair Hospitaal “Oog in Al” in Utrecht

en ging wandelen om te revalideren. Deze ziekte heeft hem
3 jaar gekost om te herstellen.
Daarna mocht hij naar huis in
Ommen om verder mee te helpen op de boerderij. Hij heeft
zijn vrouw leren kennen op

Zijn vrouw werkte de helft van
de week bij de mevrouw van
het woonhuis, als loon kregen
ze de verse melk. Ze hebben
13,5 jaar bij die boer gewoond. Op een gegeven moment was het werk voorbij
doordat de landbouwmechaniPagina 2
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IN GESPREK MET EEN VAN ONZE BEWONERS (VERVOLG)

satie op gang kwam. Dhr. V. is
gaan werken in de kaasmakerij in Balkbrug. Op 60-jarige
leeftijd kon hij met een regeling eruit in verband met een
reorganisatie. Daarna heeft tot
zijn 65e veel bij zijn dochter
gewerkt die een geitenhouderij
heeft.
Dhr. V. vertelt dat ze altijd wel
moesten scharrelen om goed
rond te komen, alle kleren
werden door zijn vrouw zelf
genaaid. Ze gingen eigenlijk
nooit op vakantie, wel af en
toe een dagje weg. Er was gewoon altijd werk. Hij is altijd
een bezig type geweest en ook
hielp hij vaak de kinderen. En
met een glimlach zegt hij “wat
zijn we samen altijd gelukkig
geweest”, 28 november as hopen ze hun 66 jarig huwelijksjubileum te vieren! In hun huwelijk hebben ze 4 dochters
gekregen, 18 kleinkinderen en

2 achterkleinkinderen.
Bij de kerk is dhr. V. ouderling
geweest, bracht veel bezoekjes aan mensen en schreef
stapels kaarten. Dhr. V. vertelt
dat hij een dankbaar mens is
en probeert vriendelijk te zijn.
Hij heeft het goed bij de Eik en
is blij met de goede verzorging.

Ik bedank dhr. V. voor het
mooie gesprek en vertel hem
dat wij blij zijn met zijn blije en
positieve uitstraling. Dat helpt
ons weer om graag voor hem
te zorgen en plezier in ons
werk te hebben. En al ben je
93 jaar, wat kun je van grote
betekenis zijn!

BURENDAG IN SEPTEMBER

Op donderdag 22 september
as vieren we burendag bij
Huize de Eik van 13.30 –
16.00 uur. Onze buren van
Ambiq zijn hierbij uitgenodigd
en de bewoners van de Praam.
Ook is familie van harte welkom. We zullen Oud Hollandsespelen met elkaar spelen
onder het genot van koffie/
thee en iets lekkers.

Doet u ook mee? Familie kan
zich aanmelden bij Jacco
Schluter
(jacco.schluter@zorgzaak.nl)
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STICHTING VRIENDEN VAN DE EIK

In deze nieuwsbrief ook weer
een bericht van de Stichting
Vrienden van De Eik. Hiermee
houden we u op de hoogte 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. Deze
groep zorgt er voor dat de
voor- en achtertuin er wekelijks netjes uit ziet.
Samen met de vrijwilligers van
de Stichting Vrienden van De
Eik worden hand en span diensten verricht om nieuwe projecten te realiseren.
Zoals u weet is al veel tot
stand gekomen in de tuin.
Denk aan de bloembollen in
het voorjaar, de pluktuin, de
bessentuin, fruitbomen, insectenhotels, vogelhuisjes en eekhoornkasten.
Inmiddels is ook het kleindieren verblijf helemaal opgeknapt. Dit o.a. met schilderwerk door vrijwilligers op de
NL doet dag. Ook is er een
mooi verhard pad gekomen
waar ook rolstoelen langs kunnen.

Een nieuwe afrastering zorgt
er voor dat het terrein is afgebakend.

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: https://huize-deeik.nl/vrienden-van-de-eik/

De eerste dieren zijn al aanwezig. Een aantal dwerggeitjes en
een toom kippen. De dwerggeiten hebben hun stekkie al gevonden. De kippen moeten
nog wat wennen voor ze los
kunnen. Het zijn jonge hennen
van dit jaar en ruien nog wat.
In de loop van augustus kunnen we de eerste eitjes gaan
rapen.
Voor de verzorging van de dieren is nog een vrijwilliger of
bewoner welkom.

Draagt u bij aan een prachtige
omgeving voor uw familie,
naaste of buurtbewoner?

Om wat extra middelen te krijgen, hebben we ons weer ingeschreven voor de RABO clubactie. We laten weten wanneer
er gestemd kan worden!
Voorzitter Stichting Vrienden
van De Eik, Joop Roosma
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.
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CURSUS ZORGASSISTENT

Hallo allemaal,
Ons werd gevraagd of wij de
cursus “zorgassistent” wilden
gaan doen. Doritha Koudijs
doet op dit moment de huishoudelijke verzorging, Rita Hagemeijer en Jenny Koster zijn
op dit moment de gastdames.
Op die vraag hoefden we niet
lang over na te denken. En inmiddels zijn we al een mooi
eindje op weg met de cursus.
Voor ons alle drie geldt dat we
het heel erg leuk vinden om te
werken in de zorg. Je bent nog
directer betrokken bij de bewoners. Zo is het een mooie toevoeging aan ons team en voelt
het voor onze bewoners vertrouwd omdat we bekend voor
hen zijn. Eind september hopen we alle drie ons mooie
certificaat te halen.

In de tussentijd is Doritha toch
gestopt en zal ze blijven werken in de huishoudelijke verzorging Ze is er achter gekomen dat dit beter bij haar past.
Groetjes, Jenny, Doritha en
Rita

De 2 zorgassistenten in opleiding

VRIJWILLIGER VAN
DE MAAND

Nieuwe rubriek: vrijwilliger
van de maand!
In augustus is Jan Berg onze
vrijwilliger van de maand! Wat
vindt hij zo leuk aan zijn
werk? De tuin rondom Huize
de Eik onderhouden vindt hij
prachtig. Juist het samenwerken met de andere tuinmannen geeft hem veel plezier.
Elke dinsdag is hij hier te vinden. Ze starten met koffie en
praten de week even door.
Jan is vaak te vinden op de
grasmaaier, een behoorlijk
stuk wat gemaaid moet worden. Verder pakt hij elke tuinklus aan wat gedaan moet
worden.
Jan vindt het belangrijk dat de
bewoners van de tuin kunnen
genieten, iets doen voor de
mensen en de natuur, dat
geeft voldoening. En als je
dan uit het dorp hoort dat ze
de tuin zo prachtig vinden
voelt hij zich toch wel trots.
Hij werkt nu ongeveer 5 jaar
bij de Eik. Zijn moeder kwam
hier te wonen en de paar tuinmannen van toen konden wel
wat hulp gebruiken. Daarbij
komt dat Jan niet zo goed stil
kan zitten
en daar zijn wij
natuurlijk reuze blij mee!

Jan Berg aan het werk in de achtertuin bij Huize de Eik.
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CAMPING DE EIK

Warmte, vakantie en iets minder mobiel. De collega’s van
Huize de Eik staken de koppen
bij elkaar en de handen uit de
mouwen. Hier ontstond een
idee om het camping leven
terug te brengen naar de mensen. De tent werd opgebouwd,
tafels en stoelen kwamen tevoorschijn. De slingers en zelfs
kleine zwembadjes werden
klaargezet.

Maandag kwamen de hoeden
uit de kast en de bingokaarten
op tafel. Samen zingen op verzoeknummers van onze bewoners luidde Huize de Eik
“camping de Eik” voor geopend. Met in de avond een patatje en een snack bij het
kampvuur, later werden er nog
marshmallows gebakken. De
collega’s maakten het wat later dan de bewoners en hebben overnacht in tenten rond
de vijver.

Toen Jacco dinsdagmorgen
wakker werd, werd hij opgefrist met een duik in het zwembadje. Daarna ging hij met de
bewoners volleyballen. De
lunch werd door het personeel
verzorgd in de tent. ‘ s Avonds
hebben we lekker oud Hollands rode kool met aardappelen gegeten in de huiskamer.
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CAMPING DE EIK (VERVOLG)

Op woensdag waren de bewoners en medewerkers de gehele dag in de tent. Het begon
met koffie en er werd gezongen. Het personeel heeft
broodjes gesmeerd en aangeboden. Ieder zocht lekker zijn
of haar plekje op. De een
speelde rummikub, de ander
was aan het handwerken. Het
spel Jenga werd gespeeld
maar dan in een XXL versie
voor onze bewoners. ’s Middags kregen we een optreden
van een groep kinderen uit
België die een dansweek hadden in de groepsaccommodatie. Zij mochten de Kerkzaal in
de Eik gebruiken en als dank
dansten zij “de sterren van de
hemel”.

Zelfs onze eigen bewoners deden nog een dansje mee onder begeleiding van accordeon
spel! Aan het eind van de middag staken we de BBQ aan en
hebben we gezamenlijk gegeten. In de avond zaten we nog
na, onder het genot van een
kop koffie.
Donderdagmorgen hebben we
als afsluiter samen koffie gedronken met iets lekkers van

bakkerij Spijker. Nadien hebben de collega’s de tent afgebroken en genoten we nog na
van een mooie kampeerweek.
Wij vonden het een zeer geslaagde belevenis en merkten
dat deze blije sfeer uitstraalde
aan vrijwilligers en familie leden, want ieder kwam even
een kijkje nemen op onze
mooie camping Huize de Eik.
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VISUITJE

De visvereniging “De Dobber”
uit Hardenberg had gezorgd
voor alle hengels, voer, aas en
toebehoren.

Op dinsdagmiddag 26 juli zijn
een aantal bewoners gaan vissen in de vijver van de wijk
Baalder te Hardenberg.
Het visuitje is een aanbod van
Sportvisserij Nederland, waarbij bewoners van zorgcentra
onder leiding van enkele viscoaches een middag kunnen
gaan vissen.

Met onze eigen ZorgZaak bus
gingen de deelnemers en vrijwilligers naar de vislocatie.
Het werd een bijzonder en
zeer geslaagd uitje voor de
deelnemers en……er werd ook
vis gevangen. Totaal 26 stuks
en elke deelnemer heeft wel
een of meer vissen aan de
haak geslagen.

aandacht aan wordt besteed.
Dank aan de vrijwilligers van
hengelsport vereniging “De
Dobber” en de vrijwilligers van
“De Eik” die dit mogelijk hebben gemaakt. Als de mogelijkheid er is, zeker volgend jaar
weer!

Een belevenis voor onze bewoners om zo nog eens aan de
waterkant te kunnen zitten en
te genieten.
Het weer werkte gelukkig ook
mee! Een mooie buitenactiviteit die goed aansluit bij het
project “Grijs, Groen en Gelukkig”, waar bij “De Eik” veel
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HULP GEVRAAGD

We hebben een keer een be
zoekje gebracht aan de
cactuskas van dhr. Mecklenfeld.

U bent van harte welkom elke
1e en 3e maandagmiddag van
de maand om 13.45 uur!

Bij terugkomst hebben we met
elkaar mooie bloemen uit de
pluktuin geplukt en daar
mooie kunstwerkjes van gemaakt. Daarna bijkomen met
een heerlijke fruitsalade.
Ook bezoeken we de geitjes in
onze achtertuin en voederen
ze wat bij met groenteafval.

Elke 1e en 3e dinsdagmiddag
van de maand wordt er gewandeld bij Huize de Eik met leuke
opdrachtjes onderweg vanuit
de training “groen doet goed”
van IVN Natuureducatie.

Deze activiteit wordt begeleid
door Jacco met hulp van vrijwilligers. Mocht u het leuk vinden om ook een keer mee te
wandelen of u wilt helpen om
een rolstoel te duwen?

ZOMERMEDEWERKERS

Mijn naam is Gerjan Wieten en
ik ben 16 jaar oud. Waarschijnlijk kennen jullie mij al,
omdat ik al sinds mei 2021 bij
Huize De Eik werk. Ik werk als
gastheer en soms doe ik ook
wat schoonmaakwerkzaamhe-

den erbij. Ik doe dit met erg
veel plezier. Ik ben bij Huize
De Eik begonnen met een
snuffelstage in april 2021.
Sindsdien wist ik zeker dat ik
verpleegkundige wil worden,
en na de zomer start ik dan
ook met de opleiding MBOverpleegkunde niveau 4 op het
Alfa College in Hardenberg. Ik
hoop nog een poosje bij Huize
De Eik te mogen werken. Tot
snel! Groetjes Gerjan

gelopen half jaar heb ik stage
gelopen bij Huize de Eik. Hier
heb ik een goede eerste indruk gekregen van de zorg en
heb ik veel geleerd. Nu werk ik
hier met veel plezier als vakantiekracht! Volgend jaar hoop ik
te beginnen aan mijn 2e jaar
verpleegkunde.

Hallo allemaal, ik ben Romee
Bolks en ik ben 17 jaar oud. Ik
heb net mijn eerste jaar verpleegkunde afgerond. Het afPagina 9
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EVEN VOORSTELLEN

Verzorgende IG
Hallo allen, sinds 1 juni ben ik
werkzaam bij huize de Eik. Ik
ben Jeanina Ringenier, 40 jaar

en woon in Dedemsvaart samen met mijn partner Herman
en onze 2 kinderen ( zoon Rowan 13 jaar en dochter Naomi
10 jaar). Herman is zzp er in
de bouwwereld en is echt van
alle markten thuis hierin, ook
heeft hij onze woning zelf gebouwd, waar ik enorm trots op
ben. Rowan gaat na de zomervakantie naar de 2e van het
voortgezet onderwijs. Naomi
gaat starten in groep 8. Voordat ik bij de eik kwam ben ik

bijna 20 jaar werkzaam geweest bij de Van Dedem Marke in Dedemsvaart. Hier ben ik
begonnen met stage lopen,
toen aangenomen als Helpende en later als Verzorgende IG.
Via Van Dedem Marke heb ik
mijn opleidingen gedaan als
BBL student. Ik heb er altijd
met veel plezier gewerkt, toen
ben ik een jaar bij huis geweest en na dat jaar heb ik 6
maanden bij het vlierhuis in
Ommen gewerkt.

In mijn vrije tijd mag ik graag
vissen thuis op onze vlonder,
ook diamond paintings maken
vind ik leuk om te doen in de
wintermaanden. Mijn favoriete
muziek is Volbeat, en Tool vind
ik ook te gek. Eigenlijk vind ik
alle soorten muziek wel leuk.
Ik hou van muziek! Ik zeg altijd
“as long as there is music you
are never alone!!!”

Verder mag ik graag concerten
bezoeken en uit eten gaan. F1
kijken, af en toe eens een café
of terrasje pakken, een festival
bezoeken, naar de bioscoop
gaan en musicals vind ik ook
leuk.
Verder houd ik van humor, gezelligheid, van eerlijke en oprechte mensen. Zeg wat je
denkt en voelt, krop het niet
op. Geen drempel is te hoog.
Wees niet bang om te vragen,
of om fouten te maken. We
zijn tenslotte allemaal mensen.
Groetjes Jeanina.

WELKOM

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

Mevr. Wilkens
Mevr. van der Most

De afgelopen maanden zijn bij
ons komen wonen:

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

Mevr. de Boer
Dhr. Vedders
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Gastdame

Facilitair medewerker

Mijn naam is Madeleine Pekel
48 jaar, woon in Noordscheschut ben getrouwd met Hilco
Pekel. We hebben 3 dochters
van 22, 21 en 17 jaar. Sinds 1
mei ben ik werkzaam als gastdame in De Eik in Slagharen.
Hiervoor heb ik 22 jaar in een
grote supermarkt in Hoogeveen gewerkt daar was ik kwaliteitsmedewerker en overal
inzetbaar. Sinds de corona tijd
was ik vrijwilliger bij een verzorgingstehuis waar ik buschauffeur was voor de dagbesteding. Toen ik deze vacature
zag dacht ik dit is de nieuwe
uitdaging die ik zoek, hier ga ik
voor. En tot nu toe geen spijt
van de verandering. Mijn hobby’s zijn wandelen, lezen, zingen en spelletjes doen. Ook
kom ik (als het droog is) graag
op de fiets naar Slagharen.

Ik zal mij even voorstellen. Ik
ben Thijs 32 jaar en woonachtig in Hoogeveen. Hier woon ik
samen met mijn zoon Keano
van 5 jaar waar ik heerlijk van
mag genieten eens in de 2 weken. Ik heb altijd gewerkt in de
zakelijke wereld maar merkte
toch dat dit niet mijn roeping
was. Door mijn hobby ben ik er
achter gekomen dat ik liever
met mijn handen werk. Mijn
hobby’s zijn piano spelen, muziek produceren en soms ben
ik werkzaam als dj. Daarnaast
ben ik altijd wel bezig in mijn
vrije tijd met klussen. Dit zal ik
bij de ZorgZaak ook gaan
doen. Daarom ben ik ook erg
blij met deze uitdaging waar ik
van mijn hobby mijn werk kan
maken.

Hartelijke
groet en tot
ziens,
Madeleine

Facilitair medewerker
Mijn naam is Bert Reinders,
ben 57 jaar, geboren en getogen in Hoogeveen, getrouwd
met Sylvia en heb 2 kinderen
(jongens) uit een eerder huwelijk. Als hobby rijd ik graag motor en auto, fiets en wandel
graag.
Vroeger heb ik een beroepsinteressetest gedaan waaruit
kwam dat ik in de zorg of in de
techniek mijn heil zou moeten
zoeken.
Op de één of andere manier
heb ik jarenlang in de commercie en administratie gezeten.
Via-via kreeg ik te horen dat ze
bij de ZorgZaak iemand zochten voor de klusjes. Laat dat
nou precies aansluiten bij te
test die ik vroeger gedaan heb
en ik moet zeggen dat ik er
heel veel plezier aan beleef.

Pagina 11

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 H. Lagemaat-Torsius - geboren op 6 augustus 1936– overleden op 7 juli 2022. Mevrouw Lagemaat is twee weken nadat ze uit Huize de Eik is verhuisd overleden. Ze heeft bijna 1
jaar in Huize De Eik gewoond.



Mevrouw W.H. van Riel-Kinds - geboren op 24 februari 1933 – overleden op 6 augustus 2022.
Mevrouw van Riel heeft ruim 3 jaar in Huize De Eik gewoond.
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