Lente.
De weerberichten zijn gunstig. Wanneer de
nieuwsbrief uitkomt is het weekend al achter de rug.
De tekst hiervoor leveren we voor het weekend aan
en de kranten zeggen dat de barbecue aan kan.
Dat zijn mooie vooruitzichten. Vele mensen hebben
hierop gewacht. De zon geeft een andere kleur aan
het leven en geeft nieuwe energie.
Het mooie aan Nederland is de diversiteit van de
seizoenen. Na de winter komt de lente, na de kou
de zon. We hopen dat velen er weer van gaan
genieten.

Samenwerking.
In 2013 zijn Zellingen en Vijverhof een
samenwerking aangegaan voor het inhuren van de
behandeldienst. Voor die tijd was de Vijverhof een
verzorgingshuis waar dat niet voor nodig was.
Veel mensen weten niet het verschil tussen deze
twee termen, verzorgingshuis of verpleeghuis.
Het grote verschil is dat in het verpleeghuis de
verantwoordelijkheid voor het totale aanbod van
behandeling bij het verpleeghuis ligt, bij de
instelling. In het verzorgingshuis blijft dit zoals thuis
bij de huisarts en de andere behandelaars uit de
eerste lijn, bijvoorbeeld de fysiotherapeut.
Als Vijverhof zijn we te klein om deze dienst zelf te
organiseren. Hier heb je enige schaalgrootte voor
nodig en dat is de reden geweest dat we op zoek
zijn gegaan naar een partner die dit voor de
Vijverhof wilde doen. En met succes! We zijn al die
jaren erg tevreden geweest over de samenwerking.
Deze collega’s c.q. behandelaars horen helemaal bij
de Vijverhof en we merken geen verschil bij nu wel
of niet in dienst zijn. Afgelopen week hebben we de
samenwerkingsovereenkomst
met
vijf
jaar
verlengd.

Zowel Zellingen als Vijverhof zijn hier trots op en
we zien de toekomst met veel vertrouwen
tegemoet. Wel een bijzondere ondertekening.
Frida van der Sloot, bestuurder en opvolger van
Teuni van Wijngaarden, was het haar eerste
officiële ondertekening. Voor Joost Zielstra was het
zijn laatste.
Joost Zielstra

Afscheidscomité Joost.
Wij als afscheidscomité zijn druk bezig met de
voorbereidingen
van het afscheid
van Joost
Zielstra als
directeur/
Bestuurder
in de
Vijverhof.
Liever
hadden wij
ons hier
niet mee
bezig
gehouden,
maar wij gunnen
hem van
harte de overstap naar de Leliezorg groep.
Iedereen krijgt de gelegenheid om van Joost
afscheid te nemen. Dit is wel verdeeld over
meerdere dagen.
Hieronder nog even alle data op een rij:
- Maandag 16 april van 10.00 uur tot 11.30
uur receptie afscheid voor de inwoners.
- Dinsdag 17 april van 10.00 uur tot 11.30
uur receptie afscheid voor medewerkers en
vrijwilligers.
(Houd er rekening mee dat het echt stopt
om 11.30 uur i.v.m. tafeldekken in de
Plaza)
- Donderdag 19 april van 14.30 uur tot
16.00 uur receptie afscheid voor de
huurders.
Wij als afscheidscomité hopen u te ontmoeten op
1 deze dagen.
Afscheidscomité

Goud voor Oud.
Wethouder Dick van Sluis van Stadsontwikkeling
was op 16 februari 2018 te gast bij Goud voor
Oud en vertelde over de veranderingen in de
omgeving van de Vijverhof, zoals De Koperwiek
en het Stadsplein en alle wegen rond De
Vijverhof. Vanuit het publiek kwamen veel vragen
zoals over het soms vervelende wandelen op de
stoepen vanwege slechte bestrating en de wens
om meer openbaar vervoer in de stad. Op beide
zaken kon de wethouder goede berichten melden.
Dit thema bij Goud voor Oud was zeer interessant
voor onze inwoners en buurtbewoners.
Op 20 april 2018 is het thema van deze middag
nog niet definitief, maar wat we wel weten is dat
het shantykoor Albatros hier weer komt op
treden!
Team Welzijn

Terugblik paasdiner.
Op 27 maart om 17.00 uur de Plaza/Brasserie
weer goed gevuld met gasten voor het jaarlijks
paasdiner. Het eten was wederom geweldig.
Met een piano muziekje op de achtergrond en de
mooie woorden van onze geestelijke verzorger
Peter Versloot was deze avond weer zeer
geslaagd.
Woensdag 28 maart werd het paasdiner voor de
inwoners van de 1e en 2e etage met hun familie
geserveerd. Wat een mooie ontmoeting is dat
toch
tussen
inwoners,
mantelzorgers,
verzorgenden,
verpleegkundigen
en
medewerkers huiskamer.
Hier is heel veel waardering voor.
Susan Honkoop

Indische middag.
Donderdag 22 maart was er een Indische middag
met Tante Melien in sarong en kabaya.
Vele bekende liedjes uit Tempo Doeloe kwamen
voorbij,
zoals
Soerabaja,
Brandend
Zand,
Klappermelk met suiker, Paradiso, Sarina en Ajoen
Ajoen Ajoen: dat was heerlijk meezingen!
En echte kronthongliedjes: Terang Bulan, Nina
bobo, Sastrokoro, enz. Ook werden er Indische
hapjes en drankjes geserveerd. Mw van Boltaringen
had Indische gehaktballetjes gemaakt, deze waren
heerlijk!! Ook was er kroepoek en mini loempia, en
tjendol en rozensiroop. Hier was speciaal naar
gevraagd. Het was een geslaagde middag.
Team Welzijn

Ontmoetingsruimte de Merel.
Sinds 1 maart 2018 is Lia Jongeneel 4 dagen in
de week aanwezig in de ruimte van de Merel.
We zien daar veel blije gezichten van onze
buurtbewoners. De overstap van Lia van de
Vijverhof naar de Merel is een succes. Schroom
niet en ga eens op de koffie bij Lia in de Merel.
En ik wil zeggen dankjewel Lia voor je inzet!

Grof vuil

Susan Honkoop

Steeds vaker treffen wij een hoop grofvuil in de
containerruimtes aan. Dit is zeker niet de
bedoeling. Het is namelijk verboden om grofvuil
bij de vuilcontainers plaatsen.
U bent zelf verantwoordelijk voor de afvoer van
het grof vuil bellen voor een afspraak.
Grofvuil dient te worden aangemeld via internet
www.irado.nl of telefoon 010-2621000.
Eenmaal aangemeld mag het voor de Tuinfluiter,
Roodborst, Vijverhof en Groenling bij onze
perscontainer worden geplaatst. Niet bij de
Roodborst i.v.m. Hospice. Het volgende moet u
wel melden bij het maken van de grofvuil
afspraak: ”Locatie: Perscontainer binnenterrein
Vijverhof ingang Steenloperstraat”.
Voor de Merel, Nachtegaal en Lijster etc. blijft de
ophaallocatie ongewijzigd.

Afval
Afval dient u in de vuilcontainers te plaatsen.
Dit geldt voor iedereen in elk complex.
De afvalcontainers worden elke maandag en
donderdag buiten gezet en door de gemeente
geleegd.
De containers voor oud papier worden
elke dinsdag (complex Groenling) en elke
donderdag (alle complexen) buiten gezet en door
de gemeente geleegd.

Duim Award
Uitgereikt
aan:

Coby
van Putten

Kan je iets over jezelf vertellen?
Mijn naam is Coby, 68 jaar oud. In het verleden
was ik onderwijzeres op een basisschool, maar
ik ben jong afgekeurd wegens hartproblemen.
Wat voor vrijwilligerswerk doe je in de
Vijverhof, en hoe lang al?
Ik ben van de cliëntenraad sinds 2000. Eerst als
lid, later als secretaris en nu als voorzitter.
Wat is de reden dat je vrijwilligerswerk
doet?
Ik wil ondanks mijn beperkingen toch graag iets
betekenen in de maatschappij. Toen een
vriendin mij voor de cliëntenraad vroeg, heb ik
direct “ja” gezegd. Dit werk past bij mij en
vraagt niet teveel lichamelijke inspanningen.
Hoe zou je je eigen gaven/talenten willen
omschrijven met het werk dat je in de
Vijverhof doet?
Af en toe maak ik een praatje met de inwoners
en luister naar hun wensen, klachten en
tevredenheid. Het lezen van artikelen, die van
pas kunnen zijn bij de Vijverhof.
Wat vind je leuk aan het vrijwilligerswerk?
Het contact met de mensen en diverse
instanties.
Heb je nog een tip of wens voor de
Vijverhof?
Ga zo door.

Vrijwilligers maken het verschil!!

Voor het parkeerterrein van de Tuinfluiter,
Groenling, Roodborst en Steenloper staan
ondergrondse
containers
voor
glas
en
papier. PMD (plastic, blik etc.) mag niet meer aan
de lantarenpalen worden gehangen!
Dit mag gewoon in de restafval container.
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!
Namens de huismeesters,
Rémon Olsman

Felicitatie.
Ilona Hagens
(Zorg)
is 16 maart 2018
bevallen van een zoon
Jayson

Gebed voor een operatie…
Geregeld maak ik mee
dat bewoners naar het
ziekenhuis moeten voor
een ingreep. Of dat
kinderen erg ziek zijn,
onderzoeken krijgen en
behandeld moeten
worden. Zelfs dat
kleinkinderen iets ergs
overkomt…
Dit alles laat je als
(groot)ouder niet onberoerd. Je voelt je
machteloos, het is ‘onnatuurlijk’ als je als
oudere steeds ouder wordt en als
jongeren moeten vechten voor hun leven.
Vorige week kreeg ik enkele gedichten
e.d. overhandigd en daar zat een mooi
verwoord ‘gebed voor een operatie’ bij die
ik u graag wil doorgeven. Misschien iets
om te bewaren voor als de nood aan de
man / vrouw is en je zelf geen woorden
hebt… Voor iedere ‘ik’ en ‘mij’ kunt u
natuurlijk ook de naam van een andere
geliefde invullen. En natuurlijk hoop ik dat
u dit gedicht / gebed zo min mogelijk zult
hoeven gebruiken…

Banenmarkt Vijverhof.
Zaterdag 14 april 2018 van 10.00 uur tot 13.00 uur
is er een banenmarkt in de Vijverhof.
Schroom niet en neem uw kinderen, kleinkinderen,
achterkleinkinderen, buren, vrienden enz., enz. mee
naar de Vijverhof. Daar kunt u onder het genot van
een bakje koffie informatie verzamelen over werken
in de Vijverhof. U bent van harte welkom!
Teamleiders Vijverhof

Blijf bij mij Heer, allen zijn weggegaan.
Ik heb gezegd dat ik niet bang zal wezen,
maar ach, U kent mij en U kent mijn
wezen,
U ziet mijn onrust, mijn verborgen traan.
Blijf bij mij Heer, als de vreemde
duisternis
op klare dag zich om mij heen zal leggen,
als ik niet denken kan en niets kan
zeggen,
wanneer er geen bewustzijn in mij is.
Blijf heel dicht bij mij Heer, wanneer ze
mij,
met al hun blinkende en scherpe dingen
en al hun wetenschap zullen omringen.
Bestuur Gij zelf hun handen, sta hen bij.
Help mij, trouwe Vader, o maak het goed.
Blijf ook bij mij als ik weer mag ontwaken.
Blijf bij mij Heer, wil mij nu rustig maken.
Blijf bij mij Heer, geeft U mij moed.
Hartelijke groet, Peter Versloot

Wist u dat…
Wist u dat……bij goed weer woensdag 11 april om 14.00 uur het jeu de boules seizoen weer van start gaat?
Wist u dat……het christelijk zanguurtje niet op woensdag 18 april maar op woensdag 25 april is?

