Beste inwoners, familie / naasten, medewerkers en
vrijwilligers,
Hierbij ontvangt u weer een nieuwe uitgave van
ons Vijverblad met allerlei wetenswaardigheden.
Koning winter regeert. Ten tijde van het schrijven
van dit stukje voor het vijverblad is het een witte
wereld. Mooi om te zien maar ook oppassen met
de gladheid.

Begin februari starten in Leeuwerik, Merel,
Nachtegaal en Tuinfluiter werkzaamheden om
verlichting te vervangen door LED verlichting.
Een duurzame ontwikkeling!
De activiteitenagenda van februari staat ook weer
vol leuke activiteiten. U bent van harte welkom!
Graag tot ziens in ‘ons mooie dorp in een stad’.
Met een hartelijke groet,
Sander van IJsseldijk

Wens zoekt Talent.

Het nieuwe jaar zijn we op 2 januari gestart met
een gezellige nieuwjaarsreceptie. Naast een korte
nieuwjaarspeech met aandacht voor het jaar dat
voor ons ligt, was het vooral een moment om
elkaar te ontmoeten en een gezond en goed
nieuwjaar te wensen. De keuken had manden vol
verse oliebollen gebakken. Het waren voor mij de
lekkerste van deze oud en nieuw, heerlijk zo’n
verse oliebol!

Via Wens zoekt Talent kwam woensdag
9 januari de wens van Dhr. Lagendijk uit.
Hij wilde graag een orgelconcert in de Dorpskerk.
Organist Cees v.d. Slik speelde een half uur
verschillende liederen en psalmen op verzoek van
dhr. Lagendijk. Zijn broer en schoonzus waren
speciaal gekomen uit Duitsland om samen met
hem en zijn zus en andere familie dit concert bij te
wonen. Samen met nog meer mensen van de
Vijverhof hebben we genoten van dit prachtige
“Lagendijkconcert”. Na afloop hebben we nog een
kopje koffie gedronken en na zitten kletsen.
We kunnen terugkijken op een geslaagde middag.
Team Welzijn

In Het kwaliteitsjaarplan 2019 staan veel
doelstellingen en acties beschreven voor dit
nieuwe jaar. Met het team van leidinggevenden
hebben we afgelopen week een gezamenlijke start
gehad en alle doelstellingen doorgenomen.
Ook het zorgkantoor is afgelopen week langs
geweest op de Vijverhof. Ze zijn rondgeleid,
hebben inwoners gesproken en zijn positief over
onze plannen. We zijn blij dat we extra financiële
ruimte hebben gekregen om meer medewerkers
aan te kunnen nemen.
We hebben voor 2019 weer een nieuwe afspraak
gemaakt om op te gaan voor het PREZO
kwaliteitskeurmerk. In de loop van het voorjaar
komen externe auditoren onderzoek doen.
We vinden het belangrijk om aandacht te hebben
voor continue kwaliteitsverbetering.

Deze nieuwsbrief is voor 4 weken.
De volgende nieuwsbrief komt maandag
25 februari 2019 weer uit. Voortaan gaan we het
Vijverblad op zodanige manier uitbrengen dat de
activiteitenagenda daarin goed mee kan lopen.

Wat vieren we op Valentijnsdag?
Valentijnsdag wordt ook
wel de dag van de liefde
genoemd. Op deze dag
vieren we niet alleen het
feit dat de liefde bestaat
en iedere dag om ons heen is, maar is er ook de
mogelijkheid om je verborgen verliefdheid
bekend te maken. Dit kun je doen door een
kaart te sturen, een bosje bloemen te geven of
een brief te sturen naar je geliefde. Omdat veel
mensen het toch nog eng vinden om hun
verliefdheid te bekennen, worden er met
Valentijnsdag veel anonieme briefjes, kaartjes
en bloemen gestuurd. Hierdoor kun je toch je
liefde bekennen, maar blijft het voor de
ontvanger van de cadeaus onbekend dat jij het
cadeau hebt gestuurd.
Omdat Valentijnsdag vooral wordt gebruikt om
liefdes te bekennen, ontstaan er veel nieuwe
verkeringen op deze dag. Daarnaast zijn er altijd
veel mensen die op Valentijnsdag willen
trouwen.

VIJVERHOF WEEK VAN DE LIEFDE
Vanaf 11 februari is er de
WEEK VAN DE LIEFDE.
Hier willen we Valentijnsdag
graag onder de aandacht
brengen.
We starten:
 Maandag 11 februari met valentijnskaarten
maken.
 Dinsdag 12 februari is er een liefdesbingo.
 Woensdagmiddag 13 februari kunt u tijdens
de borrelmiddag weer knuffelen met onze
Eddy.
 Donderdag 14 februari tijdens het gouden
uurtje worden er trouwfoto’s bekeken.
In de middag is er een grootse
bruidsmodeshow in de Plaza.

Meccano door de jaren heen…..
Meccano …..ik had er wel eens van gehoord
maar er ging bij mij geen lampje branden.
Ik had een gesprekje met Dhr. G. Verbaas en hij
vertelde mij over deze hobby. Zelf had ik er
geen idee van waar het over ging of wat het
inhield. Deze 94-jarige meneer heeft vanaf zijn
8e jaar al veel Meccano in elkaar gezet en weer
uit elkaar gehaald. Vele hobby-uren heeft hij
hier aan besteed.
Met veel plezier en nog meer geduld heeft
meneer op een zolderschuur een gehele
spoorrails aangelegd, waarop de trein in drie
minuten zijn ronde op het spoor reed.
Dit betekent dat deze spoorbaan van Meccano
dus de gehele zolderschuur vulde. Ook heeft
meneer de Rotterdamse brug “De Hef” gemaakt
en een mooi Carrousel van Meccano.
Helaas heeft meneer niet alles in de jaren
kunnen bewaren en heeft hij veel werken
moeten opruimen. Een van de dingen die
meneer nog wel heeft is deze mooie tractor met
oplegger inclusief een hijskraan met
rupsbanden.
Pas nadat ik dit in het echt had gezien
realiseerde ik mij dat deze hobby een zeer
bijzondere was. Wat een geduld en een precies
werkje is dit om in elkaar te zetten. Leuk en
mooi om te zien dat deze meneer de tijd voor
mij nam om mij dit uit te leggen en dat ik mocht
zien waar hij jaren zoveel plezier aan heeft
beleefd.
Desiree Voskamp

Dus het wordt een gezellige liefdesweek.
Team Welzijn.

Shantykoor.
Op donderdag 28 februari 2019 komt het
Shantykoor Rotterdam optreden in de Vijverhof.
Het koor zal zich opstellen als een echte
zeemanskroeg waarin de kroegbaas een
leidende rol heeft. Ondertussen wordt er tijdens
het zingen door de zeelieden gedobbeld en
gekaart. U kunt kaarten kopen bij Team Welzijn
in de Vijverhof. De kosten hiervoor zijn €5,exclusief consumpties.
Team Welzijn.

Verkoop wenskaarten.
Op woensdag 4 februari van 10.00 uur tot 14.00
uur in de Brasserie.
Is er verkoop van wenskaarten, hobby-artikelen
voor kaarten maken, e.d.

Oudejaarsavond 2018
Op oudejaarsavond heeft Lia in de
recreatieruimte van de Merel een fijne avond
gehad met ongeveer 40 mensen.
Onder het genot van een hapje en een drankje
en natuurlijk een heerlijke oliebol van Klootwijk
Alexandrium. Met elkaar hebben ze er een
gezellige avond van gemaakt, een spelletje, een
grapje en een dansje. Alles was aanwezig op
deze avond. Samen keken ze uit naar de klok
van 00.00 uur en met elkaar hebben ze
geproost op een gezond en mooi 2019.
De champagne vloeide rijkelijk en de goede
wensen werden met elkaar gedeeld. Een mooie
avond die zeker voor herhaling vatbaar was.
Een unieke avond die dankzij de inzet van Lia en
haar vrijwilligers mooier is geworden dan de
meesten hadden gedacht.
Desiree Voskamp

Kindercollege.
Op woensdag 16 januari kwam het kindercollege
Capelle op bezoek om samen met de ouderen
alvast ideeën op te doen voor een sport/spel
middag die ze willen organiseren in de Vijverhof.
In het bijzijn van de Kinderburgemeester van
Capelle aan den IJssel hebben ze de ouderen
alvast geïnterviewd. Zodat ze weten waaraan
behoefte is, en de sport/spelmiddag kans van
slagen heeft. Het was een gezellige middag.

Oproep:
Heeft u nog Douwe Egberts punten in huis die u
niet gebruikt? Lever deze dan in bij Lia of
Desiree in de recreatieruimte van de Merel zodat
wij met deze punten prijsjes kunnen kopen voor
het Rad van Avontuur tijdens de
koningsbraderie op 27 april 2019 in de
recreatieruimte van de Merel.
Lia Jongeneel en Desiree Voskamp

Kledingreparatie
Op vrijdagochtend 22 februari is
Corry weer met de naaimachine
aanwezig in de brasserie van de Vijverhof.
U kunt bij haar terecht voor verschillende
soorten reparaties, kleding korter maken, bv.
lusje aan een handdoek etc.
Corry ziet u graag langskomen.

Het Goudenuurtje.
Fiet Velthuizen, een huurder uit 1 van onze
complexen, heeft 20 jaar gewerkt als
gymnastiek lerares. Ze was ook aanwezig bij de
Gymnaestrada (dat is een internationaal
gymnastiek evenement dat net als de
olympische spelen elke 4 jaar georganiseerd
wordt in een ander land) in Denemarken.
Fiet heeft in ons Goudenuurtje verteld hoe het
daar is geweest. Er waren ook dames die mee
zijn geweest naar Denemarken. Voor Fiet was
het heel leuk om deze mensen na 31 jaar te
ontmoeten.
Dankjewel Fiet Velthuizen voor deze prachtige
inbreng voor het Goudenuurtje.
Team Welzijn.

WINTER RONDOM DE VIJVERHOF

Mens in nood…
Misschien heeft u gehoord over het Armeense
vluchtelingengezin in de Bethelkerk in Den
Haag. Daar vindt een continue ‘kerkdienst’
plaats, waardoor het gezin niet uitgezet kan
worden. Hoe u ook over de situatie denkt, ik
ontving van iemand die daar was geweest een
gebed dat was gemaakt door de dochter van het
gezin, Hayarpi Tamrazyan. Zij is een ‘mens in
nood’. En zijn er hier ook niet vele bewoners (en
medewerkers) die – op een heel andere manier
– een ‘mens in nood’ zijn?! Daarom wil ik het
hoopgevende gebed dat zij maakte graag met u
delen:
In deze moeilijkheden heb ik geen tranen van
verdriet. Lachen wil ik, huilen wil ik van Uw
vreugde. Lof en dank, Heer. Het meest kostbare
geschenk bent U, Heer. Uw liefde is kostbaarder
dan goud en schijnt feller dan de zon. Uw
waarheid is mijn licht. Uw paden bewandel ik
met de liefde van mijn hart. Ook als alles
tegenzit, zoals nu, zit de vreugde in mijn hart
verborgen. Halleluja, lof en eer aan U, Jezus,
mijn kracht in zwakte, zegen voor mijn hart en
ziel. Zo blij ben ik dat ik steeds besef dat
eeuwigheid het belangrijkste is.
Ik besef en heb door Uw plan met mijn leven. In
alle onzekerheid over de toekomst, waarbij
dromen weg lijken te vliegen, ben ik verheugd,
blij. Mijn hart en ziel juichen in één van de
moeilijkste tijden van mijn leven. Het betekent
niets anders dan... Uw aanwezigheid en genade,
Uw vrede rust op mijn schouders, Uw liefde
overwint alles. Ik leg mijn leven in Uw handen,
Jezus. Leid mij door de donkere dalen van het
aardse leven naar het licht der bestaan. Leid mij
door verdrukking en traan naar een hoopvol
bestaan. Vul mijn hart en ziel met uw Heilige
Geest...
Hartelijke groet, Peter Versloot

Theater Jong van Hart speelt Costa del…..
PLANKGAS.
Op donderdag 31 januari 2019 komt het senioren
gezelschap Jong van Hart.
Met de voorstelling Costa del……PLANKGAS, het gaat
over een ouderwetse directrice die met een aantal
volgzame vrijwilligers in de centrale hal leuke
activiteiten organiseert om de ouderen uit de wijk in
haar huis te laten wonen. Helaas is er geen budget
meer en wordt het wegbezuinigd. De buurtbewoners
hebben een beter idee en ze regelen de wijkbus en
met enkele bewoners gaan zij naar het Casino.
Ze hebben de smaak
te pakken en zo volgen
meer uitstapjes.
Een leuke en luchtige
voorstelling met herkenbare
liedjes, dansjes en sketches.
U kunt kaarten kopen bij Team Welzijn voor € 5,-p.p. inclusief een kopje koffie. U kunt nog kaarten
kopen bij Team Welzijn.

R.K. Woord- en Communieviering.
Op vrijdag 1 februari is er om
10.30 uur een Woord- en
Communieviering in het Trefpunt.
Het thema is: “Ertoe Doen”.
Voorganger is Victor van der Heijden.
Na de viering drinken we met elkaar
een kopje koffie. U bent van harte welkom!
Werkgroep De Vijverhof

Vragen over Nextdoor.
Maakt u al gebruik van Nextdoor?
Nee, nog niet?
Als u nu uw e-mailadres en/of
mobiele telefoonnummer
(WhatsApp) naar mij stuurt,
krijgt u van mij een bericht met
een uitnodiging om gratis lid te
worden van onze eigen digitale
dorps-buurt! U kunt vervolgens
zelf ook buren uitnodigen.
Dit geldt alleen voor uw buren woonachtig in de
Leeuwerik, Nachtegaal, Merel, Lijster, Tuinfluiter,
Groenling, Steenloper of Roodborst!
Ook als u teveel e-mails krijgt van Nextdoor kunt u
bij mij terecht! Dit kan eventuele ergernis van een
overvolle e-mailbox voorkomen.
Sommige zaken kan ik direct bij u aanpassen, voor
sommige vragen zullen we misschien een aparte
afspraak moeten maken.
Rémon Olsman

Wist u dat…
Wist
Wist
Wist
Wist
Wist
Wist

u
u
u
u
u
u

dat……de Brug (oude thuiszorg kantoor) geopend is voor mensen met een vorm van dementie?
dat……dit goed loopt?
dat……er 4 nieuwe medewerkers in het team Welzijn zijn aangenomen?
dat……u deze nieuwe medewerkers vanaf februari, maart en april 2019 kunt ontmoeten?
dat……de Merel nu ook op vrijdag geopend is?
dat……de collecte op 25 januari in de weeksluiting tijdens de Week van Gebed voor het goede doel
‘Living Waters’ op Borneo het mooie bedrag van € 108,15 heeft opgebracht?!

