3x 80
Deze week is er veel aandacht geweest voor de
tachtigste verjaardag van Prinses Beatrix, onze
vroegere koningin. We feliciteren haar van harte
met haar verjaardag en we hopen dat ze nog jaren
in goede gezondheid mag doorbrengen. Ruim 30
jaar is zij onze koningin geweest, in een
voortvarende tijd die natuurlijk ook haar eigen
problemen had. Veel van onze inwoners hebben ook
haar moeder en grootmoeder nog als koningin
gehad.
Nog steeds hebben we een sterke band met ons
koningshuis, al zijn ook hierin dingen veranderd. We
zien hierin tussen mensen grote verschillen maar
zeker de oudere generatie hecht hier terecht veel
waarde aan.
De komende weken komen de koning en koningin
weer met grote regelmaat op de televisie wanneer
zij onze sporters staan aan te moedigen. Gaat Sven
Kramer zijn zoveelste gouden medaille winnen?
We gaan weer massaal achter
de nationale ploeg staan en we
hopen dat iedereen mag
genieten van alle sportprestaties.
We hopen op mooie spelen, op veilige spelen, op de
verbroedering die onze wereld op veel plekken zo
hard nodig heeft. We hopen op schone en eerlijke
spelen. We wensen alle sporters alle succes met hun
prestaties. Winnen we er 80? Bijzonder om zo toe
te leven naar dat ene moment, naar het tijdstip
waarop het allemaal moet gebeuren.

Ook start deze week de wervingscampagne voor
het aantrekken van nieuwe medewerkers. Door de
groei in het aantal zorgplaatsen zijn we echt op
zoek
naar
nieuwe
mensen.
Helpenden,
verzorgenden en verpleegkundigen hopen we te
interesseren voor het werken in de Vijverhof.
Weet u iemand? Laat het ons vooral weten! In het
AD en in de IJssel en Lek, op allerlei online sites
gaan wij rap op zoek om onze teams te versterken.
We zijn heel benieuwd naar het resultaat. 80
hebben we er niet nodig!
De advertentie hebben we in deze nieuwsbrief
afgedrukt.
Joost Zielstra

Merel.
Lia Jongeneel en Susan Honkoop waren op
25 januari 2018 in de Merel aanwezig.
Er waren veel mensen die het enquêteformulier
hadden in gevuld over mogelijke aanvulling m.b.t.
activiteiten in de Merel. Lia Jongeneel gaat
hiermee aan de slag en komt hier op korte
termijn op terug. Bedankt dat jullie allemaal zo
begripvol en enthousiast waren om ook voor onze
minder vitale mensen kans te geven om mee te
doen aan activiteiten in de Merel. Laten we nu en
in de toekomst samen met elkaar optrekken.
Lia Jongeneel en Susan Honkoop.

Valentijnsdag.
Dat het weer bijna Valentijnsdag is, zal vrijwel
niemand ontgaan. Op de radio, televisie, internet
en natuurlijk in de krant barst het momenteel
weer van de Valentijnsdag reclame. De
veertiende februari is officieel de dag van de
liefde, maar kan net zo goed de dag van
commercie genoemd worden. Waar komt het
feest eigenlijk vandaan?
Geen eenvoudige vraag om te beantwoorden. Je
zou kunnen zeggen dat Valentijnsdag een
versmelting is van Christelijke, Romeinse,
Germaanse en tegenwoordig ook nationale
tradities.

VALENTIJN?
Maar er is vooral veel onduidelijk over de
herkomst van het feest. Niet eens zeker is naar
welke Valentijn het feest is vernoemd. Wel
duidelijk is dat paus Gelasius in het jaar 496 de
veertiende februari uitriep tot de dag van de
heilige Valentijn. Maar welke Valentijn? Er is
vreemd genoeg geen enkel biografisch document
over hem.
Wij in de Vijverhof doen niet mee aan alle
Valentijn commercie, maar heeft u behoefte
aan een knuffeltje dan is deze dag onze
knuffel ED aanwezig op de begane grond.
Team Welzijn

Even voorstellen.
Mijn naam is Deveny Hordijk
en ik ben sinds 1 februari 2018
aan het werk in de Vijverhof
als medewerker Welzijn.
Hiervoor heb ik al twee jaar
stage gelopen in de Vijverhof.
Vanaf maart ben ik werkzaam op de 3e en 4e
etage voor de activiteiten. Ik heb er super veel
zin in en jullie zijn allemaal van harte welkom
voor de activiteiten.
Deveny Hordijk

Goud voor Oud.
Het totaal aantal bezoekers in 2017 is 942 geweest,
het gemiddelde aantal bezoekers per uitvoering is
86, dit is van februari t/m december 2017.
Onder de 942 bezoekers zien we merendeel als
regelmatig of vast terugkerende bezoekers.
Het leuke hierbij is dat wanneer bij die vaste
bezoekers iemand een keer niet geweest is, deze
vaak zich even meldt om te vertellen waarom hij of
zij niet aanwezig kan/kon zijn. De band die we
inmiddels hebben met de bezoekers, is warm te
noemen. Dat merken we aan de leuke en
hartverwarmende reacties vooraf, tijdens en na de
voorstellingen. Veel bezoekers delen hun mening
met ons over de middagen (en andere dingen uit
hun leven). Daar anticiperen we op waar mogelijk
op bijvoorbeeld gebied van thema's, duur van de
lezingen bij de thema's en keuze van de artiesten.
Als thema's hebben we in 2017 11 verschillende
thema's gehad, in alle gevallen door ons bedacht
en deels ontworpen in samenwerking met de
organisaties en andere partners:
Natuur in Capelle via foto's uit Capelle en vooral de
omgeving van de Vijverhof, door Ruud Sterk van
Stichting Natuurvrienden Capelle,
Grootmoeders Tijd van het Streekmuseum
Krimpenerwaard,
Veiligheid in en om het huis door Handhaving
Capelle.
De veranderingen in en rond winkelcentrum de
Koperwiek met wethouder Dick van Sluis +
delegatie. Rotterdam, toen en nu via een eigen
presentatie van foto's.
Beweging in en om het huis door Sportief Capelle,
de Wondere Wereld van de Wolken, door Radio
Capelle weerman Jan Dekker.
Hoe maak je een film, door Filmgroep Capelle.
Herfst in Capelle via een fotoreportage van Yvonne
Commijs.
De Stad van de Toekomst en hoe leven we daarin,
door Louis Bekker van Siemens Nederland.
De historie van Diergaarde Blijdorp, door rondleider
John van Sliedregt.
Ook voor 2018 zijn nieuwe thema's bedacht en
ontworpen in samenwerking met organisaties en
andere partners zoals een nieuwe van het
Streekmuseum Krimpenerwaard over de
geschiedenis van de IJssel, de dijken en bewoning,
bedrijvigheid etc. er omheen, het Rotterdams
Trammuseum over de historie van de Rotterdamse
tram en metro, en een fotoreportage van de lente
in en rond Capelle/De Vijverhof door Yvonne
Commijs.
Op vrijdag 17 februari 2018 is Goud voor Oud weer
in de Vijverhof. Het thema houden we dit keer als
verrassing. Maar de muzikale begeleiding is van
John van Krimpen.
Susan Honkoop en Rob Nieuwveld.

Omgekeerde wereld…

Duim Award
Uitgereikt
aan:

Geregeld hoor ik mensen vragen stellen.
Waarom overkomen dingen je? Waarom gebeurt
iets niet? Hoe zit het met (de zin van) het
leven? Wat is er na de dood? En nu en dan zijn
er ook de vragen over God. Over Zijn wezen,
over Zijn doen en laten. Over hoe we Zijn hand
in ons of andermans leven wel of niet kunnen
zien.
Onlangs las ik onderstaand gedicht. Hierin wordt
dit vanaf de ‘andere kant’ bekeken en verwoord.
Misschien goed om ook eens over na te denken.
En misschien kijk je daarna wel heel anders naar
jezelf, de wereld en God…

‘Recht door zee’ – Anne Lies Mossel-de Kievit

Vandaag de dag lijkt álles wel van ons:
ons gezin, ons geluk, onze waarde,
ons geld, ons werk, onze eer, ons gezag,
ons land, onze taal, onze aarde.
Maar het is niet van ons, want het hele heelal
is van U, die het schiep, alles maakte.
Wij waren beheerders, maar kwamen ten val,
een opstand die iedereen raakte.
En als U ons aankijkt en vraagt: “Ach waarom?
Hoe moet ik mijn rentmeesters prijzen?”,
dan zijn onze zinnen onduidelijk en krom,
willen we een ander aanwijzen.
Vergeef ons genadig. Ook wij zijn van U.
Wil ons met Uw liefde bezielen.
Verdrijf onze hoogmoed en geef dat we nu
in eerlijkheid, Heer, voor U knielen.
Het gaat niet om ons, om ons lot. Onze vraag
is of we van U mogen leren.
U bent recht door zee! Leer ons dat ook
vandaag,
zodat onze levens U eren!
Hartelijke groeten, Peter Versloot

Lia en Rein
Sap

Kan je iets over jezelf vertellen?
Mijn leven lang ben ik geïnteresseerd geweest in
grafische vakken. Na het behalen van allerlei
grafische diploma’s o.a. op de Grafische Scholen in
Den Haag, Utrecht en Amsterdam, heb ik altijd
met veel plezier deze bedrijfstak uitgeoefend. Eerst
begonnen als letterzetter en daarna het
drukkersvak ingegaan. Ik kwam ook in aanraking
met het binders vak en omdat ik altijd een enorme
liefde voor het boek had is dit onderdeel van de
grafische vakken mijn keus geweest om daarin
verder te gaan. Er is, mijns inziens, niets mooier
dan een mooi ingebonden boek, met daarop aan
de voorkant en aan de rug een gouden titel. Er is
nog veel meer over te vertellen, maar het moet
beknopt blijven.
Wat voor vrijwilligerswerk doe je in de
Vijverhof.
Vrijwilligerswerk doen mijn vrouw en ik al vele
jaren bij “de Eetsalon”, en sinds kort één keer per
maand bij “aan Tafel”.
Wat is de reden dat je vrijwilligerswerk doet?
Wij doen dit vrijwilligerswerk omdat het veel
vreugde geeft je vrije tijd te delen met anderen,
het geeft enorme voldoening als je merkt wat een
plezier iedereen met elkaar heeft, onder het genot
van een heerlijke maaltijd. En je blijft hierdoor
langer fit.
Hoe zou je je eigen gaven/talenten willen
omschrijven met het werk dat je in de
Vijverhof doet?
Graag wil ik benadrukken dat wij een fantastisch
team vrijwilligers hebben, waar we met elkaar elke
woensdag vermoeid maar met plezier de avond
afsluiten, onder het genot van een heerlijke
maaltijd. Meestal moeten we zelf het licht uit doen.
Te lang doorgekletst!!
Wat vind je leuk aan het vrijwilligerswerk?
Het vrijwilligerswerk is leuk om te doen, omdat je
ziet waarvoor je het doet, om de medemens te
verwennen.
Heb je nog een tip of wens voor de Vijverhof?
Een tip voor de Vijverhof: ga vooral zo door! Wij
denken dat er veel wordt gedaan om de oudere
mens het leven te veraangenamen. TOP!!

Vrijwilligers maken het verschil!!
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dat……er aan de garderobe een boel “vergeten” kledij hangt?
dat……de garderobe vlak bij de Brasserie staat?
dat……u daar dus kunt kijken of er is van u tussen zit?
dat……er tot nu toe niemand iets heeft opgehaald?
R.K. Woorddat……half februari deze kledij weg wordt gehaald?
dat……deze kledij aan een goed doel wordt geschonken?

en Communieviering.

