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Vrijwilligersavond 2017.
Donderdagavond 16 november 2017 heeft de
Vijverhof haar vrijwilligers in het zonnetje gezet.
Een Europese avond met tal van lekkernijen uit
verschillende landen. Fijn om op deze manier bij
elkaar te zijn en onze waardering te kunnen
uitspreken. De toespraak waar dit in verwoord is
drukken we graag af in de nieuwsbrief.
Dag van de vrijwilliger
Geachte dames en heren,
Van harte welkom op de dag van de vrijwilliger, op
deze avond voor vrijwilligers van de Vijverhof. Een
jaarlijkse traditie waar we trots op zijn want u bent
van onschatbare waarde voor deze organisatie met
al die bijzondere mensen. U zet zich in voor uw
medemens en u brengt mensen bij elkaar. U bent in
staat iedere keer opnieuw levensgeluk te brengen
en dat is voor onze inwoners meer dan u
waarschijnlijk zelf beseft. U mag zich best eens op
de borst kloppen en uzelf een compliment geven.
U bent een kanjer en dat schreeuwen we vandaag
van de daken. U bent meer dan alleen de kruipolie
van de machine die de Vijverhof heet. U bent een
van de motoren waar wij op draaien. Zorg is immers
aandacht en zonder aandacht is er niet veel meer
aan. Wanneer er geen aandacht voor kinderen is,
voor je partner, voor je team, voor je ouders,
aandacht in het verkeer, aandacht voor elkaar....de
wereld verlamt en zelf ga je er aan onderdoor.
We leven immers niet alleen. U geeft die aandacht
en daar zijn we u buitengewoon erkentelijk voor.
Daarom deze feestavond als waardering.

Wanneer we alle mensen van de Vijverhof bij
elkaar optellen dan zijn we met meer dan 2000
man. Ik denk dat we wel 700 mensen vrijwilliger
zouden kunnen noemen wanneer we alle
activiteiten opnoemen die mensen voor mensen
doen. Jeu de boules, wandelen, muziek, spel,
gezelligheid, naar de markt, het kopje koffie, het
bezoekje, de maaltijd en zo kan ik echt nog 5
minuten doorgaan. Mensen ontmoeten mensen en
dat is de kracht en het handelsmerk van de
Vijverhof.
Het is de week van de gastvrijheid en de week van
de tolerantie. Beiden staan deze week centraal.
En beiden zijn op u van toepassing. In de Vijverhof
sluiten we niemand uit, sterker nog, we sluiten
juist aan. En we zijn open, vriendelijk en gastvrij.
Uit respect voor de ander, ondanks de vaak hoge
leeftijd of juist door de hoge leeftijd. Ouderen zijn
niet afgeschreven, ouderen horen er bij en ouderen
zijn meer dan waardevol. Zij staan midden in deze
periode van hun leven en wij staan hen nabij.
Medewerkers, vrijwilligers, naasten en buren.
Wij danken, bedanken en waarderen.
Wij complimenteren. U bent een kanjer.
Dank voor wie u voor de Vijverhof geweest bent.
Op 14 december ontvangt u het kerstpakket.
Vergeet niet te komen want het wordt een hele
andere, maar oh zo bijzondere middag.
Voor nu een hele fijne avond. Laat u verwennen.
Joost Zielstra

Dag van de Mantelzorg gevierd in wijk.
‘Eigenlijk noem ik mijzelf geen mantelzorger, ik
doe het gewoon.’
Vrijdag 10 november jl. vormde de Dag van de
Mantelzorg een estafette door heel Capelle. In
Middelwatering, Oostgaarde, Schollevaar en West
Capelle werden mantelzorgers in hun eigen wijk
in het zonnetje gezet. Wethouder Josien van
Cappelle bezocht twee locaties, sprak met
mantelzorgers en vertelde over het cadeau aan
alle Capelse mantelzorgers.

Alle houders van de Mantelzorgpas Capelle kunnen
daarom een attentie kiezen en ophalen bij vijf
Capelse bedrijven: Puur Creatie Chocolaterie, Petit
Restaurant Schollebos, Isala theater, Bloembinderij
Marcel Gorissen en Limburgia Vlaai.” Deze
bijzondere actie loopt tot en met 7 januari. Meer
informatie
is
te
vinden
op
www.mantelzorgpascapelle.nl/dvdm2017.”
Meer informatie
Ook mantelzorger? Aanmelden kan online op
www.welzijncapelle.nu of bel met het Servicepunt
Mantelzorg via 010 - 264 02 20.

Stamboomcafé.
Dineke Schaaphok, coördinator Mantelzorg kijkt
terug op een bijzondere dag: “De viering in de
vier wijken was divers en gaf vooral gelegenheid
voor mooie ontmoetingen, gesprekken en nieuwe
ideeën. De bewoners die ik heb gesproken waren
erg blij met deze dag en dat was precies de
bedoeling.” Het programma werd op iedere
locatie afgesloten door Dineke met het voorlezen
van een gedicht over mantelzorg. Het gedicht is
te
vinden
op
www.welzijncapelle.nu/mantelzorgers.
Ontmoeting in Middelwatering
De dag begon in Buurtcentrum De Fluiter.
Buurtcoach Arno de Bie maakte samen met
vrijwilligers een mooi programma. De zaal was
goed gevuld. Mantelzorgers gaven aan zich
speciaal vrijgemaakt te hebben om toch te
kunnen komen. De mantelzorgers kregen
informatie over onder andere de activiteiten in De
Fluiter en de OpStapBus. Susan Honkoop,
teamleider Welzijn bij De Vijverhof in haar
presentatie: “Ik dacht toen ik familie in het
ziekenhuis had, ik weet wel hoe dat werkt. Maar
dan ben je zelf mantelzorger en is het toch
anders”. Tussen de informatie door was er tijd om
te kletsen en ervaringen te delen. De Creaclub
verkocht zelfgemaakte werkjes voor het
Nationaal Ouderenfonds en de naaiclub maakte
sjaaltjes om als presentje mee te geven. Het
IJsselcollege verzorgde een heerlijke High Tea en
er was een optreden van zangeres Zita Duson.
Attentie voor alle mantelzorgers
Wethouder Josien van Cappelle bezocht rond
11.00 uur De Fluiter. De wethouder sprak met
mantelzorgers en vertelde over het speciale
cadeautje dat alle mantelzorgers dit jaar krijgen.
Hierbij is ook gedacht aan mantelzorgers die niet
aanwezig konden zijn op de Dag van de
Mantelzorg: “Ik heb enorm veel waardering voor
alle inzet.

Op elke 3e vrijdag van de maand, vindt in de
bibliotheek ruimte een gezellige bijeenkomst plaats,
het zogenaamde “stamboomcafé”. Tijdens deze
bijeenkomst doen de aanwezigen onderzoek naar
hun voorvaderen, waarbij sommigen al tot 17e en
18e
eeuw
zijn
gevorderd.
Iedereen
die
belangstelling heeft voor genealogie en met een
computer overweg kan, is van harte uitgenodigd om
tussen 10 en 12 uur ’s morgens deel te nemen.
Onder het genot van een kopje koffie of thee gaat
men dan, zo nodig bijgestaan door de medebezoekers op speurtocht in de archieven. Een eigen
laptop meebrengen is handig, maar ook kan gebruik
worden gemaakt van de computers in de
bibliotheekruimte zelf.
Dit stamboomcafé wordt georganiseerd door de
Historische Vereniging Capelle en de Bibliotheek.
Met vriendelijke groet,
Anneke Scheffer, Bestuurslid HVC

Teamleider Thuiszorg.
Na het vertrek van Olaf Exoo naar het
IJssellandziekenhuis zijn we er trots op te kunnen
vertellen dat we er in geslaagd zijn een goede
opvolger te vinden. We hebben Sharon van der
Schelling, wijkverpleegkundige van de Vijverhof,
benoemd tot teamleider zorg. Iemand uit de eigen
gelederen en dat is goed nieuws. Sharon heeft
ambities en heeft de sollicitatiecommissies unaniem
weten te overtuigen dat zij de juiste persoon op de
juiste plaats is. We hebben veel vertrouwen in haar
en wensen haar alle succes toe.
Joost Zielstra

Felicitatie.
Rashmi Sheombarsing (administratie)
1 december 2017
12 ½ jaar in dienst

Open dag Seniorweb Leercentrum Capelle.
In de Vijverhof is het
Leercentrum Capelle een
vaste gast om computer
lessen te geven.
Voor 2018 staan er
Windows 10 en IPAD cursussen op de planning.
Om u kennis te laten maken met de docenten van
het Leercentrum Capelle houden zij een open dag
in de Brasserie op zaterdag 25 november 2017
van 11.00 tot 16.00 uur.
Tijdens de open dag zullen demonstraties
gegeven worden met Windows 10 en IPAD.
U kunt zich dan gelijk inschrijven voor een
cursus.
Voor de cursussen geldt is VOL is VOL.
U bent van harte uitgenodigd om kennis te komen
maken.
Rein Hoen

Sportief
Capelle
Beweegmaatjes

start

met

Dat voldoende bewegen
positief bijdraagt aan
een gezonde leefstijl
is algemeen bekend.
Daarnaast brengen sport- en beweegactiviteiten
mensen met elkaar in contact. Door samen te
bewegen wordt het voor veel mensen vaak ook
leuker en makkelijker.
Sporten en bewegen is echter niet voor iedereen
vanzelfsprekend. Er kunnen belemmeringen zijn,
waardoor iemand die wel graag wil, hier toch niet
aan toe komt. Daarom start Sportief Capelle met
het project ‘Beweegmaatjes’. Het project is
bedoeld
voor
mensen
die
lichte
ondersteuning/begeleiding nodig hebben en/of
gezellig samen willen bewegen.
Het project koppelt zogenoemde zoekmaatjes
aan beweegmaatjes. De persoon, die op zoek is
naar een maatje of ondersteuning wordt het
zoekmaatje genoemd. De persoon die gaat
helpen wordt het beweegmaatje genoemd.
Afhankelijk van de behoeften, wensen of
beperkingen probeert Sportief Capelle een
koppeling te maken tussen een zoek- en
beweegmaatje.
Bent u op zoek naar een beweegmaatje of wilt u
graag iemand helpen? Meld u dan aan via
www.beweegmaatjescapelle.nl
Meer informatie: Sportief Capelle
010-2588787 info@sportiefcapelle.nl

Duim Award
Uitgereikt
aan:

Chris Koene

Kan je iets over jezelf vertellen?
Ik ben Chris Koene, 24 jaar en woon in Capelle
Schenkel.
Wat voor vrijwilligerswerk doe je in de
Vijverhof, en hoe lang al?
Ik help bij de activiteiten, beanbag baseball,
fotoclub, koersbal en sjoelen. Ik doe dit sinds
februari 2016.
Wat is de reden dat je vrijwilligerswerk
doet?
Omdat ik affiniteit heb met ouderen.
Hoe zou je je eigen gaven/talenten willen
omschrijven met het werk dat je in de
Vijverhof doet?
Ik ben heel behulpzaam.
Wat vind je leuk aan het vrijwilligerswerk?
De dankbaarheid als je iemand geholpen hebt,
en de glimlach die je soms op hun gezicht
tovert. 😊
Heb je nog een tip of wens voor de
Vijverhof?
Ga zo door !!

Vrijwilligers maken het verschil!!
Winterfair !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Zaterdag 2 december is er in
De Vijverhof van
10.00 uur tot 16.00 uur weer een
Winterfair . Er is van alles te koop,
kadootjes voor de sint
en piet en voor de Kerstdagen.
Verder is er het muizenhuis met
leuke prijsjes.
Al het hand en knutselwerk wordt te koop
aangeboden. In het Trefpunt zijn
oliebollen,
boeken en knutselwerk
te
koop, dit
alles gemaakt door de
inwoners
van de Vijverhof.
Van 14.00 uur tot 16.00 uur is het Rad van
avontuur met leuke prijsjes in de Plaza. De bar is
geopend van 10.00 uur tot 16.00 uur verkoop van
koffie met appeltaart, diverse drankjes. Komt
allen naar de gezellige winterfair en neemt u
familie mee.
We gaan er een topdag van maken. De opbrengst
komt ten goede van de inwoners van De Vijverhof
voor verschillende activiteiten.
Komt allen, we hopen u te zien op de Winterfair.
Lia Jongeneel

Dankbaarheid.
Onlangs hadden
we tijdens de
huiskamerviering voor
bewoners die lijden
aan dementie als thema: ‘dankbaarheid’.
Vooraf hebben we dan altijd een gesprekje
met de aanwezige bewoners over het
thema en voor het gebed vroeg ik waarvoor
we zouden kunnen / moeten danken. Er
kwamen
heel
mooie
en
spontane
antwoorden van de aanwezigen:
Danken dat we elke dag te eten hebben.
Danken voor de mensen die voor ons
zorgen.
Danken dat we in vrede leven.
Danken dat ik het hier naar mijn zin heb.
Danken dat ik mag leven.
Bijzondere, eenvoudige antwoorden. Mooi
en ontroerend. Uit monden van mensen die
een lang leven achter de rug hebben en die
veel hebben meegemaakt. Mensen die veel
hebben gedaan en veel hebben gehad. En
tegelijk krijgen we dan een antwoord op
wat een mens ten diepste nodig heeft. Lees
de punten in dit licht nog maar eens
opnieuw…
Hartelijke groet, Peter Versloot

Bridgeclub het Vijvertje
De bridgeclub die op vrijdagmiddag in de
recreatiezaal in de Merel aanwezig is.
Dit is vanaf 24 november een activiteit
geworden van de Vijverhof zelf en iedereen
is hier van harte welkom.
De bridgeclub gaan we vanaf 24 november
de bridgeclub het Vijvertje noemen.

Wist u dat…

Wist
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Wist
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Woord- en Communieviering in De Vijverhof.
Op vrijdag 1 december is er om 10.30 uur een
Woord- en Communieviering In het Trefpunt.
Het thema is: Jezus, de weg ten leven.
Na de viering drinken we met elkaar
een kopje koffie. U bent van harte
welkom! Werkgroep De Vijverhof.

Mededingen overkant.
We zijn een aantal keren in de Tuinfluiter geweest
om inwoners te begeleiden naar de Vijverhof voor
de warme maaltijd. Hier is nog geen gebruik van
gemaakt maar nu het weer omslaat willen we deze
dienst wel voorzetten maar dan op afroep. U kunt
zich de dag dat u daar gebruik van wil maken voor
11.00 uur aanmelden bij de receptie van de
Vijverhof. De andere flat kunnen hier ook gebruik
van maken.
Aanmeldingen om verjaardagen te vieren
in de zaal van de Merel via Susan
Honkoop komt langzaam op gang.

Klusjes achter de naaimachine.
Ik ben Corry van Oosterhout (geboren Voorter) en
77 jaar oud. Getrouwd met Koos in 1962 dus dit
jaar 55 jaar geleden.
Sinds april 2016 wonen wij in Capelle, na heel mijn
leven in Rotterdam gewoond te hebben. Na mijn
werkzaam leven heb ik mijn hart verpand aan
vrijwilligerswerk. Zo ben ik al ruim 30 jaar
vrijwilliger in Diergaarde Blijdorp; meer dan 20 jaar
in het Ronald/McDonald huis en ruim 25 jaar in het
MCR (Dijkzicht Ziekenhuis). Daarnaast coördineer ik
ruim 15 jaar de barbezetting bij mijn favoriete
sportvereniging Neptunus- Honkbal.
Ik ben er trots op dat ik voor al dat vrijwilligerswerk
onderscheiden bent met de Orde van Oranje Nassau
(in 2010) en later door de Gemeente Rotterdam met
de Erasmus-speld.
Nu wil ik graag mijn steentje bijdragen in Capelle en
met name in de Vijverhof.
Op dit moment draai ik regelmatig diensten tijdens
“Aan tafel” maar ik wil graag mijn tweede hobby
“Klusjes achter de naaimachine” oppakken.
(Vroeger was ik Modinette). Ik wil dan voorlopig
eens per maand gewapend met naaimachine en
attributen een dagdeel in de Vijverhof aanwezig zijn.
Dit zal zijn op vrijdagochtend 8 december om
10.00 uur in de Brasserie. Mocht u licht
verstelwerk hebben kom dan
langs. Ik ga dan bekijken of ik
hierin iets voor u kan betekenen.
Zo U weet nu wie ik ben en
hopelijk tot ziens!
Corry van Oosthout

dat…..als u familielid in de Vijverhof zelf verblijft toch in aanmerking komt voor de Mantelzorgpas?
dat……hier meer informatie over bij Welzijn Capelle?
Corry van Oosterhout.
dat……de bibliotheek nu echt dinsdag 21 november gaat verhuizen naar de Brasserie?
dat……daarom dinsdag 21 november de Bibliotheek gesloten is?
dat……wist u dan dat u donderdag 23 november welkom bent in de Bibliotheek in de Brasserie?
dat……u hier getrakteerd wordt op een kopje koffie?

