Een terugblik de maand december.
Op 5 december 2019 zijn Sinterklaas en Piet
wederom op bezoek geweest in de Vijverhof.
Ook hebben zij deze keer een bezoek gebracht aan
de Merel en de Brug. Oud en jong zaten toch wel
weer gespannen te wachten op de Sint met zijn
Pieten. Iedereen heeft de Sint met volle borst
toegezongen. In de middag is de Sint met zijn
Pieten gebleven voor de gezelligheid bij de
Sinterklaasbingo. Daarna zijn de Sint met zijn
Pieten weer op de fiets vertrokken naar Spanje.

Kerstinstuif 19 december 2019.
Stond de hele dag inteken van de jaarlijkse
kerstinstuif. Hier konden zowel vrijwilligers als
medewerkers hun wel verdiende kerstpakket
ophalen. Alles in de Plaza en terras was
omgetoverd tot een landschap uit Tirol. De
winkeliers van de Koperwiek en de familie Schep
van de Kaasboerderij uit Bergambacht en niet te
vergeten de overheerlijke hapjes vanuit de
keuken gaven deze middag/avond weer een
sfeervolle uitstraling. Dit jaar was er ook een
goed doel aanwezig waar je een deel of geheel je
kerstpakket aan kon schenken. Het goede doel
was Stichting Hartekind. De opbrengst hiervan
was totaal € 762,50. Wij hopen dat daar weer
veel kinderen mee geholpen zijn.

Kerstdiners.
Onze 6 kerstdiners zijn weer goed bezocht. Er zijn
in het totaal 650 kerstmaaltijden bereid door de
keukenbrigade. De sfeer was weer gezellig met een
hoog ontmoetings gehalte. Hierbij willen wij alle
vrijwilligers, medewerkers, Pameijer en de
keukenbrigade weer heel hartelijk bedanken voor
jullie inzet.

Deze nieuwsbrief is voor 3 weken.
De volgende nieuwsbrief komt maandag
27 januari 2020 weer uit.

Op zaterdag 21 december 2019 is onze
directeur/Bestuurder Marian van Roosmalen met
9 andere koorleden op elke etage kerstliederen
wezen zingen. De kerstliederen werden op zo’n
mooie herkenbare manier gezongen, dat je ook
de inwoners met dementie hun ogen zag openen,
glimlachten en zelfs mee gingen zingen. We willen
Marian hartelijk bedanken voor haar inzet op deze
mooie zaterdag in december. Weer een talent in
ons midden, net zoals de inzet van Anneke
Kruidhof, Ineke Palmans, Lenny van der Vlist en
een aantal koorleden van het Leger des Heils die
tijdens het kerstdiner hun kerstliederen ten
gehore brachten.

Op deze mooie zaterdag in december kwamen
ook in de middag de kinderen van de
Kindernevendienst van de Dorpskerk hun
kerstspel laten zien aan onze inwoners. Deze
traditie, die een aantal jaren is weg geweest uit
de Vijverhof, gaan we vanaf nu weer oppakken,
omdat dit samenzijn met de kinderen en
ouderen zo geweldig bijzonder is. Met dank aan
de leiding van de kindernevendienst van de
Dorpskerk.
High tea.
Op 30 december 2019 was op de 1e etage een
high tea met familie georganiseerd dit was voor
de eerste keer i.p.v. het kerstdiner. Het was een
zeer geslaagde middag, waarop veel mooie,
positieve reacties vanuit de mantelzorgers
kwamen. Dus dit is voor herhaling vatbaar.
Ook werden er op deze dag door Bep en
Francien oliebollen gebakken in de Brasserie.
Iedereen die in de Brasserie aanwezig was werd
getrakteerd op een overheerlijke oliebol.
Zo waren zo lekker dat er nog een aantal
oliebollen zijn verkocht, dit komt weer ten goede
aan de activiteiten.
Dankjewel Bep en Francien.
Susan Honkoop

Lang & Gelukkig.
Een betoverende en eigenzinnige voorstelling.
De jeugd van vroeger verrast met oeroude
sprookjes.
 Woensdag 15 januari 2020 om 20.00 uur
(Première).
 Zondag 19 januari 2020 om 13.30 uur
in het Isala Theater.
Elke week repeteren de oudste acteurs en
actrices van de Gemeente Capelle aan den IJssel
in de Vijverhof. Het decor is gemaakt door
Comenius College Beroepsonderwijs. Als u dit
spektakel wilt zien, kunt u kaartjes bestellen bij
het Isalatheater!

Een mooi moment, wat is een mooi moment?
Wat voor de een mooi is, dat is voor de ander
heel normaal. Zeker in de kerstperiode is een
schouderklopje, een vriendelijk woord, een
knuffel, soms zo belangrijk en soms zo nodig.
Iedereen die een dierbare heeft verloren is zich
op deze dagen zich extra bewust van dit grote
gemis.
Ik zag dat tijdens de kerstperiode een echtpaar
naast elkaar zat en de heer zijn hand legde op
het been van mevrouw en hierbij een groot
gevoel van warmte uitging bij deze simpele
handeling.
Hoe fijn zou het voor velen zijn om deze simpele
handeling nog eens te mogen ervaren van zijn
of haar dierbare?
Mooi om te zien dat deze mensen de
kerstperiode samen mogen doorbrengen en
laten we in het nieuwe jaar elkaar een
vriendelijk woord of een schouderklopje blijven
geven, want iedereen heeft dit wel eens nodig.
In het nieuwe jaar hoop ik samen met mijn
collega’s nog vele mooie momenten mee te
mogen maken in en rondom de Vijverhof

Desiree Voskamp

Intratuin.
Op maandag 25 november
vertrokken wij met een
aantal auto’s naar de Intratuin in Zevenhuizen.
Dit met bewoners van verschillende etages en
met de dagbesteding. Rond 14.00 uur kwamen
we aan op plaats van bestemming, de ingang,
entree hal was prachtig versierd in kerstsfeer en
hier hebben we meteen een leuke groepsfoto
gemaakt. We zijn in groepjes onze eigen route
gaan wandelen door Intratuin en hadden in het
restaurant afgesproken om gezamenlijk een
bakkie met apfelstrüdel te nuttigen. Daarna
verplaatsten we ons naar de bovenverdieping
om de kerstversieringen te bezichtigen. Wat een
mooie kleuren, kerstballen, bomen, kerststallen
en vele verschillende lampjes hebben we gezien!
We kijken terug op een geslaagde middag.
Team welzijn

Sint op de fiets….

Brein.
Mijn naam is Noa en ben student
Neurowetenschappen in Amsterdam.
Zelf ben ik erg enthousiast om meer te leren over
ons brein en zou dit dan ook graag met u willen
delen! Daarom nodig ik u uit om op zaterdag
29 februari of 14 maart om 14.00 uur in het Trefpunt
van de Vijverhof te komen luisteren naar mijn
verhaal! Ik wil u meer vertellen over hoe het brein
eruit ziet, hoe het werkt, maar ook wat er gebeurt bij
dementie. Ik kan van alles vertellen over de biologie
van het brein en beantwoord dan ook graag al uw
vragen. Hopelijk tot dan! U kan zich aanmelden bij
Susan Honkoop s.honkoop@hsbdevijverhof.nl of
bellen 010-7601464
Noa IJdo

“Popmuziek met af en toe een uitstapje naar
Gospel of Musical”

Donderdag 5 december was er hoog
bezoek in de Merel.
Omdat Sint nog een lange dag voor
zich had kwamen Sint en Piet al in de
ochtend vroeg op de koffie.
Niet op zijn schimmel, niet met de boot, maar met de
prachtige tweepersoonsfiets van de Vijverhof kwamen
Piet en Sint aan. Onder het genot van een kopje
koffie kletsten Piet en Sint gezellig bij.
Vooral Sint was erg blij om met alle huurders na een
jaar weer bij te kletsen en iedereen weer in goede
gezondheid te zien.

Kerstdiner 2019.
Dit jaar is ervoor gekozen om de mensen die dagelijks
de warme maaltijd gebruiken in de Merel samen met
de cliënten van de Brug het kerstdiner te nuttigen.
Ook dit jaar waren de mannen van de technische
dienst aanwezig en aten een hapje mee. Trees
vertelde een mooi kerstverhaal en iedereen luisterde
aandachtig.
Marian van Roosmalen kwam een drankje serveren en
wenste ons allen mooie dagen en een goed nieuwjaar
toe. Wat een heerlijke maaltijd hadden de collega’s
van de keuken weer gemaakt dit jaar!!!
EEN GROOT COMPLIMENT!!!
Een middag om met veel
plezier op terug te kijken.

Avond vol kerstmuziek met Gert en Ina.

Op zaterdag 18 januari 2020 komt het popkoor
‘We12sing’ optreden in de Plaza.
Het optreden begint om 14.30 uur en duurt tot
16.00 uur, inclusief pauze.
De kosten voor dit optreden bedragen €5,- exclusief
consumptie. Deze zijn te verkrijgen bij Team Welzijn
in De Vijverhof.
U bent van harte welkom om met ons te komen
swingen!

Felicitaties
Sara Klipper (Zorg)
is 10-12-2019 bevallen
van een dochter Rosie

Gefeliciteerd

Donderdagavond 19 december was er een muzikale
avond in de recreatieruimte van de Merel.
Gert en Ina zorgden voor een heerlijke avond met
christelijke zangliederen. Op deze nostalgische avond
genoot iedereen van de liederen en tijdens het
aansteken van de adventskaarsen was er een
voordracht van een kerstgedicht. Onder het genot van
een lekker stuk kerststol en een drankje sloten we de
avond af met enkele Amerikaanse kerstliedjes zodat
alle mensen hun favoriete kerstlied konden horen.
Voor elk wat wils…..

Van licht naar donker……
Tijdens de kerstperiode zijn er diverse activiteiten in
en rondom de Vijverhof georganiseerd.
Ook worden er diverse busreizen aangeboden,
daarom onze keuze voor een busreis die ons van licht
naar donker bracht. In de middag vertrok op vrijdag
20 december de bus vanaf de Merel. Via de
Rotterdamse haven en het industriegebied kwamen
we aan bij de Maasvlakte. Hierna ging de reis naar
Oostvoorne naar restaurant “Het Wapen van Marion”
waar we een heerlijk diner aangeboden kregen. Via
het centrum van Rotterdam reden we over de
Coolsingel weer richting de Merel.
Na een kopje koffie ging
iedereen weer moe maar
voldaan richting huis.
Lia en Desiree

Ouderdom.
2020. We zijn allemaal weer een
jaar ouder. Er zijn mensen die naar
dit jaar uitkeken, zodat ze 2019
achter zich kunnen laten. Er zijn mensen die er
tegenop zien dat ze wéér een nieuw jaar
meemaken, omdat het leven (te) zwaar is.
Hoe het ook zij, laten we ‘leven bij de dag’.
Iedere dag heeft genoeg aan zijn eigen zorgen.
En laten we proberen iedere dag die ons gegeven
wordt te zien als een bijzondere, een geschonken
dag. Een dag die we dankbaar mogen
ontvangen, een dag waarin we tot zegen kunnen
zijn voor elkaar èn kracht mogen vragen van
Boven.
In dit kader geef ik u / jou graag een gedicht van
Jelly Verwaal mee voor het nieuwe jaar met de
toepasselijke titel: ‘Ouderdom’.
Verlaat mij niet, Heer, in mijn ouderdom.
Als ‘k niet meer kan zoals ik graag zou willen;
als benen weigeren en handen trillen,
zie dan, juist dan, vol liefde naar mij om.
Stuur mensen op mijn pad met groot geduld,
als mijn geheugen het soms af laat weten.
Als ‘k dingen zoek, of namen ben vergeten,
geef dat dan tòch Uw liefde mij vervult.
En wordt mijn lichaam zwak, de ogen slecht,
laat dan Uw Woord, Uw Naam mij vergezellen,
opdat ik ánderen nog kan vertellen
waar ’t fundament, de grondsteen is gelegd.
En als ik heel dicht bij het einde kom,
vul mijn gebroken stem dan met gezangen
en laat mij diep, héél diep naar U verlangen.
Verlaat mij niet, Heer, in mijn ouderdom.
Hartelijke groet, Peter Versloot

Week van Gebed (19-26 januari)
In de jaarlijkse ‘Week van Gebed’
bidden gelovigen een week samen;
voor eenheid van de christenen en
voor wat er speelt de wereld. Ook dit
jaar komen mensen uit allerlei kerken
op verschillende plaatsen en manieren
bijeen om samen te bidden. Dit jaar
is het thema voorbereid door
gelovigen op Malta, geïnspireerd door de
‘buitengewone vriendelijkheid’ die in Handelingen
28 naar voren komt. Hier is te lezen hoe Paulus
en zijn reisgenoten schipbreuk lijden op Malta en
daar met buitengewone vriendelijkheid
opgevangen worden.

Zo worden wij uitgedaagd om te streven naar ‘meer
dan het gewone’.
Samen bidden geeft een uniek gevoel van
verbondenheid. Bovendien leer je elkaar en elkaars
geloofsbeleving kennen. Andere gebedsvormen en
verschillende geloofstradities zijn inspirerend en
verfrissend. God verbindt ons aan elkaar als wij ons
aan Hem verbinden.
Ongeveer 15 kerken en instellingen in Capelle doen dit
jaar mee aan deze Week van Gebed. Vlak voor en
tijdens de WvG kunt u het programma lezen op een
poster in de lift en bij de receptie, en ook in de
kerkbladen wordt dit vermeld. De weeksluiting op
vrijdag 24 januari om 15.00 uur in het Trefpunt staat
ook in het teken van de Week van Gebed. U bent van
harte welkom!
Jannie Bouman, Tiny Suijker en Peter Versloot

Speciale deken voor uitdragen…
Afgelopen jaar hebben we in de Vijverhof de gang van
zaken rondom overlijdens onder de loep genomen.
Dit resulteerde o.a. in kastjes op de 1e 4 etages,
waarin nabestaanden van overledenen een rouw- of
bedankkaartje kunnen (laten) ophangen.
Een aandachtspunt was ook het ‘uitgeleide doen’.
Dit gebeurt heel verschillend en daar hebben we geen
invloed op: de ene keer wordt een overledene
opgebaard op de kamer en wordt er op de dag van de
uitvaart uitgeleide gedaan, de andere keer wordt de
overledene op dezelfde dag nog naar een andere
plaats gebracht. Vooral als iemand snel wordt
opgehaald, kan dit voor aanwezigen en passanten
confronterend zijn.
Corrie Oosterhout heeft een prachtig kleed gemaakt
dat over de brancard of kist gelegd kan worden.
Deze is vanaf januari bij de receptie te lenen voor het
uitgeleide doen. De begrafenisondernemers zullen
hiervan op de hoogte gesteld worden en voel je ook
als familielid / medewerker vrij om gebruik te maken
van deze deken.
Voor vragen hierover: spreek ons gerust aan.
Susan Honkoop en Peter Versloot
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Wist u dat…
Vijver
Wist u dat……de collecte tijdens de Kerstwijding t.b.v. Mercy Ships het prachtige bedrag van € 210,- heeft
opgebracht?!
hof!
Wist u dat……er 2 sponsors zijn die giften die in december aan Mercy Ships gegeven worden verdubbelen,
zodat het bedrag zomaar € 420,- waard kan zijn?!
Wist u dat……vrijdag 10 januari 2020 er GEEN Aan Tafel is?
Wist u dat……vrijdag 10 januari 2020 Goud voor Oud is?

