Opening 2e-handswinkel.
Simon Fijan had een wens, dat er in de Vijverhof
een klein 2e hands winkeltje aanwezig zou zijn, al is
het maar voor de mensen met een kleine beurs ook
eens leuke inkopen kunnen doen in hun eigen
woonomgeving c.q. dorp. Deze wens is uitgekomen
Simon heeft op 15 mei zijn 2e hands winkeltje
feestelijke geopend. De opbrengst schenkt Simon
volledig aan de Vijverhof voor alle mooie activiteiten
die we daar weer van kunnen doen. Ik zou als ik u
was maar eens gauw komen kijken en dat kan op
woensdag van 11.00 tot 15.00 uur
Vrijdag
van 11.00 tot 14.00 uur
En altijd de laatste zaterdag van de maand
van 11.00 tot 15.00 uur
Dan kunt u bewonderden hoe mooi Simon zijn
winkeltje heeft ingericht. Mocht u leuke spulletjes
hebben die u wilt schenken aan het winkeltje, dan
kunt u Simon bereiken op telefoonnr. 06-22460885
Susan Honkoop

Max Mobiel.
Op 29 april 2019 is de
Max mobiel gaan rijden.
Voor alle mensen in
Capelle aan den IJssel die
moeilijk ter been zijn of geen eigen vervoer
hebben, kan je de Max Mobiel reserveren een dag
van tevoren. Tussen 9.00 uur en 17.00 uur u kunt
dan bellen naar het nummer 06-45274886.
De kosten voor een ritje is € 1,00, maar tot
juni 2019 is het vervoer gratis

Vaderdag 16 juni 2019.
Vaderdag is in 1909 geïntroduceerd door
mevrouw Sonora Smart Dodd uit de staat
Washington, waarbij zij haar vader, William
Jackson Smart, wilde eren. Hij was een veteraan
uit de Amerikaanse Burgeroorlog, die weduwnaar
was geworden, nadat zijn vrouw in het kraambed
bij de geboorte van hun zesde kind gestorven
was. Toen zijn dochter volwassen geworden was,
wilde ze de kracht en het doorzettingsvermogen
van haar vader onder de aandacht brengen. Zij
was hiervoor geïnspireerd door Anna Jarvis, die
een jaar eerder een Moederdag had gelanceerd.

Deze nieuwsbrief is voor
5 weken.
De volgende nieuwsbrief
komt maandag 24 juni 2019
weer uit.

Paasdiner in de Merel met V.P.T. Cliënten.
Op dinsdag 16 april 2019
was er ook in de
recreatieruimte van
de Merel een paasdiner
georganiseerd voor de
V.P.T.-cliënten die
dagelijks de warme
maaltijd eten in de Merel.
Met elkaar hadden we de tafels mooi versierd en
de chocolade paaseitjes waren in grote mate
voorradig. Het team van de keuken had weer
gezorgd voor een heerlijke en schitterende
maaltijd. Met elkaar hadden we een gezellige
middag. Trees zorgde voor een mooi gedicht en
we hebben een mooi gebed uitgesproken. Om
onze waardering uit te spreken naar de mannen
van de technische dienst waren ook zij
uitgenodigd voor het paasdiner. Dagelijks
brengen deze collega’s de zware karren met de
maaltijd van en naar de Merel.
Er was koffie na afloop met een heerlijke
paasbonbon. Een mooie middag om met veel
plezier op terug te kijken.

Paasbroodmaaltijd.
Op woensdagavond 17 april 2019
is er een paasbroodmaaltijd
georganiseerd voor de huurders
van de woningen aan de Kerklaan.
Voor aanvang kon iedereen zich inschrijven en in
een mum van tijd was de animo zo groot dat de
recreatieruimte van de Merel al snel vol zat met
gasten. Om half vijf was de inloop en snel zat de
zaal vol met allemaal enthousiaste mensen die er
een fijne avond met elkaar van wilden gaan
maken. Brood, crackers, zalm, eieren, salades, er
was keuze genoeg en aan alles was gedacht. De
tafels waren mooi gedekt en iedereen heeft een
gezellige middag/avond gehad. Fijn dat de
mensen met elkaar in gesprek gingen en genoten
van al het lekkers. Met een groot compliment aan
het fantastische team vrijwilligers, Alie de Waard,
Francis van der Heuvel, Joke Reisman,
An Bruggeman, Lies Knape, Lieneke Maurik.
Dank u wel voor jullie fantastische inzet deze
avond!

Koningsdag….
Soms zit geluk in kleine dingen……
Op koningsdag zag ik een zorgmedewerkster
rondlopen in een van de flatgebouwen
behorende bij de Vijverhof. Deze
zorgmedewerkster van het Thuiszorgteam
droeg een prachtige oranje doek om haar hoofd.
Vanwege het dragen van de oranje hoofddoek
op deze puur Hollandse koningsdag was ze een
mooie dame speciaal aangekleed voor deze
koningsdag. Ik vroeg haar naar haar naam en
waarom ze ervoor had gekozen om deze keuze
te maken………WAT BLEEK…????? Haar naam is
Kelly van Overbeek en ze was op koningsdag
pas 2 weken in dienst van de Vijverhof. Wat een
mooi voorbeeld van hoe je met kleine dingen
een extra draai kan geven aan een mooie dag
en zo alle bewoners waar ze mee in gesprek
komt een goed aanknopingspunt
heeft om een gesprek over
koningsdag mee te hebben.
Ze vertelde mij dat de juiste
naam voor deze hoofddoek
een hijab is, zo leerde ik ook
weer van haar en van haar
cultuur en geloof.
Op deze koningsdag zag ik dat
Christa van Herk een van de
vrijwilligers van de Vijverhof met
een enorme doos liep te sjouwen.
Ook zij draagt haar steentje bij op enkele
bijzondere dagen, want Christa zorgt ervoor dat
er gevlagd wordt rondom de Vijverhof.
Koningsdag, verjaardagen van het koninklijk
huis en natuurlijk rond 4 en 5 mei zorgt zij
ervoor dat de vlag in de juiste positie hangt.
Mooi om te zien dat deze dame deze taak
vrijwillig op zich heeft genomen.
Desiree Voskamp

Koningsfair!!!!
Op zaterdag 27 april 2019 was het feest in heel
Nederland, Koningsdag!!!!!
Op deze speciale dag was er weer een gezellige
fair in de recreatieruimte van de Merel.
Om 10.00 uur stonden alle kraampjes klaar met
allerlei prachtige spullen die te koop werden
aangeboden!!! Alle huurders hadden met elkaar
diverse sjaals gebreid, prachtige babyjasjes
gebreid en diverse poppen waren voorzien

van mooie kleding. Zelfgemaakte kaarten waren
er te koop, schitterende sieraden, mooie
spulletjes voor in huis, en natuurlijk draaide het
rad van avontuur door de fantastische inzet van
Piet Bruggeman de gehele dag. Koffie met een
heerlijke tompouce of een oranje muffin was
1 van de producten die erg veel verkocht werden.
In de middag aten veel mensen een lekker
patatje of een kroket.
En dank aan alle vrijwilligers voor hun inzet!!!!!
Lia Jongeneel en Desiree Voskamp

Felicitaties
1 juni 2019
Andrea Roos-v. Olderen (zorg)
12 ½ jaar in dienst

2 mei 2019
Is Madelon v.d. Berg (Thuiszorg)
getrouwd met haar Marissa

Gefeliciteerd!

Pinksteren…

Dag van de Verpleging.

Kerst, Pasen Pinksteren…
Het laatste grote feest komt er
aan. Maar het Pinksterfeest,
dat eigenlijk het ‘vurige toetje’
van de feesten moet zijn,
verwatert nogal eens bij ons.
Kerst, de geboorte van het Kind,
dat is prachtig en voor iedereen
te begrijpen.
Goede Vrijdag en Pasen: de dood maakt iedereen
mee en de Opstanding geeft een indrukwekkend
perspectief en hoop voor de toekomst.
Pinksteren, dat is vaak wat ‘zweverig’, terwijl dit
juist het meest dichtbij zou moeten komen! Het
is het moment dat we gedenken dat God Zijn
Woord deed leven in de harten van de mensen,
zodat wij Hem (tot op zekere hoogte) zouden
kunnen bevatten. Als je dat door hebt, dan gaat
het bruisen en vuurt het je aan.
Ook in liederen is Pinksteren ‘lastiger’. Immers:
HET lied van Kerst is het ‘Ere zij God’. HET lied
van Pasen is het ‘U zij de glorie’. Maar HET lied
voor Pinksteren is……
Mijn vraag aan u / jou: laat me weten wat uw /
jouw favoriete Pinksterlied is! Welk lied / welke
muziek verwoordt voor u / jou het ‘Pinksterfeest’?
Ik ben benieuwd en zal de input gebruiken t.b.v.
de Pinksterwijding op donderdagavond 6 juni en
de Pinksterviering op zondagmorgen 9 juni!
Ik ontvang uw / jouw ‘favoriete Pinksterlied’
graag uiterlijk dinsdag 4 juni (in mijn postvakje
linksonder in de kantorengang, op de mail:
p.versloot@hsbdevijverhof.nl of via de telefoon:
06-24476099). Ik ben benieuwd en
kijk uit naar uw reactie! Alvast bedankt!

Wat een leuke positieve reacties hebben wij
gekregen op de Bram Ladage snackkar bij de
hoofdingang. Dit als blijk van waardering voor alle
medewerkers van de Vijverhof ter ere van de dag
van de Verpleging.

Gerookte paling.
Op woensdag 19 juni wordt er van 14.00 uur tot
17.00 uur weer paling gerookt door Jan en Ramona
de Waard op het terras van de Plaza. Jan rookt de
vis op een ambachtelijke manier, wat ook te zien is
die dag. Jan en Ramona zijn rond de kraam te
vinden om de verse gerookte vis te fileren. Dus als u
trek heeft in een verse paling zijn die te koop aan de
kraam 19 juni.

R.K. Woord- en Communiedienst in De Vijverhof
Op vrijdag 7 juni is er om 10.30 uur een Woord- en
Communieviering in Het Trefpunt. We vieren dan het
Pinksterfeest: Gods Geest is blijvend onder ons.
Voorganger in deze viering is: Tiny Suijker.
Na de dienst is er nog een gezellig samenzijn.
U bent van harte uitgenodigd.
Werkgroep De Vijverhof.

Peter Versloot

Pinkstergedicht:
Ontvang Mijn Geest – Thea den Hoedt (op:
www.gedichtensite.nl )
Oneindig verlangen
nu eindelijk verstaan
de Heil’ge Geest ontvangen
in vrede verder gaan

Het is
al
vroeg
Ik voel Uw liefde stromen
lente
U bent mij zeer nabij
de Geest is nu gekomen
rondo
voor U, voor jou, voor mij
m de
Wist u dat…
Wist u dat……in de maand juni het nieuwe pand de Vijverhof officieel geopend is?
Vijver
Wist u dat……4 en 5 juni dit gevierd wordt op de 1 en 2 etage?
Wist u dat……12 juni dit gevierd wordt met de inwoners van de 3 en 4 etage, VPT cliënten,
hof!cliënten van
de ontmoeting en vaste maaltijd gasten van 17.00 uur tot 20.00 uur?
e

e

e

e

Wist u dat……20 juni dit gevierd wordt met alle medewerkers van 18.00 uur tot 23.00 uur?
Wist u dat……26 juni dit gevierd wordt met de huurders van 14.00 uur tot 17.00 uur?
Wist u dat……27 juni dit gevierd wordt met de vrijwilligers van 19.00 uur tot 22.00 uur?

