Nieuwjaars speech 6 januari 2020.
“Welkom allemaal bij deze Nieuwjaarsborrel van
De Vijverhof, waarbij we het nieuwe jaar – 2020 –
inluiden. En daar hoort natuurlijk ook een
Nieuwjaarsspeech bij.
Nu wil het geval, dat de laatste dag dat ik in De
Vijverhof aan het werk was in 2019, de dag van de
Kerstfairs voor vrijwilligers en medewerkers was.
Daarna heb ik alleen nog Kerstliedjes gezongen met
een paar mensen van mijn koor op alle afdelingen.
Waar ik trouwens super van genoten heb (en
hopelijk de inwoners ook ).
Maar op mijn laatste werkdag in 2019 – de dag van
de Kerstfairs dus - hield ik ook een praatje, waarin
ik kort terugblikte op 2019 en vooruit blikte op 2020.
Eigenlijk ook een soort ‘Nieuwjaars speech’.
Een beetje raar om alles wat ik toen gezegd heb, te
gaan herhalen, lijkt mij.
Daarom volsta ik vandaag met een korte
samenvatting van mijn praatje in december:
2019 was een bewogen jaar voor De Vijverhof,
waarin veel gebeurd is. Wat ik daarvan met name
heb onthouden, is de veerkracht die een ieder
getoond heeft: de medewerkers, de vrijwilligers, de
huurders, de Raad van Toezicht, het Management
team ……….. eigenlijk iedereen die De Vijverhof een
warm hart toedraagt. Met zijn allen hebben we de
schouders er onder gezet en hebben we het jaar
prachtig kunnen afsluiten met mooie resultaten en
een positief gevoel. Daar wil ik iedereen van harte
voor complimenteren. Want zonder ieders inzet en
doorzettingsvermogen was dit zeker niet op deze
manier gelukt.

Deze nieuwsbrief is voor 4 weken.
De volgende nieuwsbrief komt maandag
24 februari 2020 weer uit.

We hebben in 2019 een aantal zaken op de rit
gezet, waar we in 2020 verder aan gaan bouwen
(ik noem er slechts een paar: het functiehuis zorg,
meer en betere inzet van de functie Behandeling
binnen
de
organisatie,
een
leiderschapsprogramma, versterking van de
ondersteuning, versterking van de interne
communicatie, versterking van de communicatie
met onze huurders, met de inwoners en met de
mantelzorgers van onze bewoners, veel inzet op
scholing en ontwikkeling, nog meer persoonlijke
aandacht
voor
onze
bewoners,
huurders,
vrijwilligers ….. en ook voor onze medewerkers.
Speciaal wil ik Elma Teunisse welkom heten.
Zij startte op 2 januari 2020 als Teamleider op
afdeling 2. Op 6-1-2020 startte ook Daniëlle Doest
als opleidingscoördinator. Op 14 januari 2020
startte onze nieuwe Manager HR, Annemieke
Zwijnenburg.
En op 1 februari start AnneMarie Azzaro als
teamleider
op
afdeling
3
en
4.
En verder start Sasha Bertram dit jaar – zoals
eerder bekend – als Manager Zorg. Ik wens hen
allen veel succes met de nieuwe uitdagingen, waar
wij met elkaar voor staan en hoop op een fijne,
intensieve en succesvolle samenwerking.
Aandacht voor elkaar. Daarmee eindigde ik zojuist
mijn korte opsomming van de voornemens voor
2020. Dat is waar De Vijverhof voor staat en wat
we in 2020 nóg verder willen uitbouwen. Dat kan
in kleine dingen zitten – het kan in grote plannen
zitten. Maar het gaat erom dat iedereen ertoe doet
en belangrijk is.
In dit kader noem ik ook nog even het Goede Doel
van de Kerstfair. Dat was de Stichting Het
Hartekind. Iedereen kon een deel van zijn of haar
kerstpakket aan dit goede doel schenken. Dit heeft
een mooi bedrag opgeleverd: de opbrengst was
maar liefst totaal € 762,50. Een prachtig bedrag.
Wij hopen dat daar een aantal kinderen weer mee
geholpen zijn.

2020. We zijn allemaal weer een jaartje 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’.
En laten we proberen iedere dag die ons gegeven
wordt te zien als een bijzondere dag. Een dag
waarin we van betekenis zijn voor de ander en
elkaar.
Een dag waarbij we iemand blij hebben kunnen
maken – en daarmee onszelf ook blij voelen.
Een dag waarop we aandacht geven aan onze
medemens (een collega, een familielid, een
buurvrouw). Laten we naar elkaar om blijven zien
en elkaar échte aandacht geven.”
Marian van Roosmalen

Hier een berichtje vanuit de Keuken.
Met pensioen.
Zoals de meeste mensen weten kookt Henk
Groenendijk sinds 2002 al jaren bij de Vijverhof
en de laatste paar jaar bemande hij mede onze
eetsalons.
Henkies beruchte en beroemde bal en Henkies
dessert prijkte regelmatig op het menu en had
een gretige aftrek door onze gasten.
Echter………………. Na 18 jaar voor onze mooie
organisatie gewerkt te hebben, kan en mag hij
met pensioen, wij zullen zijn kennis moeten gaan
missen.
Woensdag 5 februari 2020 zal hij zijn laatste
eetsalon draaien waarna hij lekker van zijn
pensioen kan gaan genieten.
We wensen en hopen dat hij nog lang in goede
gezondheid in zijn volkstuin mag vertoeven en
dat hij veel mag zitten met Jannie onder zijn
geliefde Spaanse zon, want dat is wat hij zo graag
doet. Henk geniet ervan!
Vincent Wijers

Social media.
Als ik dit stukje schrijf, dan gaat dit natuurlijk altijd
over een gebeurtenis die plaats vindt in
“De Vijverhof”.
Toch wil ik graag met u delen dat ik ook in mijn vrije
tijd soms een mooi moment meemaak, met collega’s
uit de zorg, de collega’s van de huishouding,
technische dienst en teamleiding.
In deze tijd van social media is het zo dat men
“vrienden” van elkaar is via deze manier van
communiceren.
Waar u vroeger een praatje bij de bakker met de
buurvrouw maakte, is er in deze tijd een nieuwe
manier van communiceren. Natuurlijk is de echte
manier van communicatie nog altijd een goed
persoonlijk gesprek het meest prettig voor de
meesten onder u.
Zelf merk ik dat steeds meer mensen onder u ook de
moeite nemen om met de tijd mee te gaan en zie ik
diverse Opa’s en Oma’s communiceren met de
kleinkinderen via deze manier. Wat een moderne
ouderen, en wat leuk voor deze kleinkinderen om op
deze manier te communiceren met elkaar.
Wat leuk is het om van collega’s te mogen zien en
horen via deze manier van communicatie wanneer
een van hun een opleiding via de Vijverhof heeft
afgerond en dit diploma vol trots wil laten zien. En
wat een leuke reacties er dan van de collega’s komen.
Af en toe zijn er ook leuke foto’s te zien van de
aangeboden activiteiten die we met elkaar zowel de
bewoners als de collega’s beleven in en rondom de
Vijverhof!
Wat leuk om te zien dat Annelies van de 4e etage een
vlog (filmpje) over haar belevenissen in de zorg als
medewerker van de Vijverhof.

Wens zoekt talent.
Vanuit een bewoner was er een wens om te
tafeltennissen. Dit deed zij altijd tijdens haar
revalidatie. Het was vanmiddag even inkomen,
maar al snel kregen de inwoners de smaak te
pakken. Er kwamen mooie herinneringen naar
boven, zo deed een inwoner van de 4e etage
vroeger tijdens zijn werk in de pauze altijd een
potje ping pong. Verder is het ook leuk om te zien
voor de toeschouwers.

Een prachtige taart van een van de kinderen van een
collega die zijn of haar verjaardag viert.
Een foto van een van de kleinkinderen van een
collega, een grapje, een mopje of zomaar een leuk
filmpje van bijvoorbeeld de hond.
Maar ook soms even een berichtje privé om een
collega een hart onder de riem te steken wanneer zij
of hij dit nodig heeft.
Voor iedereen die interesse heeft, misschien een van
uw kinderen/kleinkinderen/achterkleinkinderen maar
natuurlijk ook voor uzelf is het zeker de moeite waard
om eens te kijken op Instagram of facebook naar de
mogelijkheden.
Mooi om te zien dat veel mensen in en rondom de
Vijverhof elkaar ook digitaal vinden!
Desiree Voskamp

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

Sing for fun.
Op woensdag 19 februari 2020 om 14.30 uur komt het
koor
‘Sing
for
fun’
bij
ons
optreden.
Het is een koor en orkest dat niet alleen Nederlandse
liederen zingt, maar ook Duitse, Engelse, Franse en
Russische liedjes en dat alles onder begeleiding van
hun mandolinecombo. Een kaartje kost € 5,- exclusief
consumpties en is te koop bij Team welzijn. U bent van
harte welkom!
Team Welzijn

De cliëntenraad.
De cliëntenraad in een zorginstelling
behartigt de gemeenschappelijke
belangen van de bewoners en
cliënten. In de cliëntenraad kunnen cliënten zitten,
maar ook vertegenwoordigers van het cliëntenbelang
zoals familieleden van cliënten. Het bestuur van een
zorginstelling moet bij beslissingen rekening houden
met de adviezen van de cliëntenraad.
Dat gaat bijvoorbeeld over zaken als: aanpassingen in
het
gebouw,
begroting/jaarverslag,
veiligheid,
voedingsaangelegenheden, gezondheid en hygiëne,
geestelijke
verzorging,
recreatiemogelijkheden,
kortom over de kwaliteit van de zorg.
De cliëntenraad van de Vijverhof bestond uit vijf
leden. Helaas is Coby van Putten begin dit jaar
overleden. Zij heeft vele jaren de belangen van
bewoners in en rond de Vijverhof behartigd.
De raad bestaat nu nog uit:
Wilma Klevering (voorzitter), Lina Krab, Han Laugs en
Marianne Terpstra.
We vergaderen om de twee maanden en overleggen
dan ook met de bestuurder.
Om de cliëntenraad weer aan te vullen, zijn we op
zoek naar nieuwe leden, die mee willen denken en
praten in het belang van de bewoners van de
Vijverhof.
Aanmeldingen – en ook andere berichten/vragen voor
de cliëntenraad kunt u kwijt in de postbus, op de
begane grond in de gang tegenover de kapper.
Of via mail: clientenraad@hsbdevijverhof.nl
De Cliëntenraad

Vogelshow.
Donderdag 27 februari 2020 komt de Valkenhof, die al
ruim 20 jaar met vogels vliegt, een roofvogeldemonstratie verzorgen in de Vijverhof. Zij brengen
hun passie voor en met deze dieren graag op diverse
manieren naar buiten. Het is altijd interactief en
educatief voor jong en oud. Zij vliegen indoor met o.a.
Kerkuil, koekoek uil, Bengaalse oehoe, Europese
oehoe, Afrikaanse oehoe, kuifcaracara, Europese
buizerd, woestijn havik, Amerikaanse torenvalkjes, dit
doen zij interactief met de mensen.
Je kan zelfs onder hun begeleiding een aantal van deze
vogels op uw hand krijgen mits u dit wilt.
Lijkt dit u leuk? Dan kunt u een kaartje kopen bij Team
Welzijn. De kosten zijn € 5,- exclusief consumpties.
De show begint om 14.30 uur in de Plaza.

Jong van Hart.
Donderdag 12 maart 2020 treedt Jong van Hart weer
voor u op in de Vijverhof. Hieronder een korte uitleg
waar de musical over zou gaan:
Het Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft haar
nieuwe plannen bekend gemaakt. In 2019 wordt er 5,5
miljoen uitgetrokken omdat men gemerkt heeft dat
meer dan 2 miljoen mensen digitale post van de
overheid misten. Betekent dat
het
systeem
gebruiksvriendelijker moet worden en er dus cursussen
opgezet worden vooral voor ‘Ouderen Burgers’. Tussen
de cursisten zitten een paar oudere mensen die
slimmer zijn dan de cursusleider verwacht had. Tijdens
de lessen blijkt dat ze al het een en ander van het
omgaan met de digitale communicatie via computers
weten. De lesstof een beetje langs zich heen laten gaan
en tussendoor zoeken naar andere sites dan degene
die uitgelegd worden zoals b.v. de jaarlijkse
belastingaangifte.
Een aantal van de cursisten/personen heeft andere
plannen, deze worden extra belicht en als running-gag
gebruikt.
Een scenario waarbij de diverse ‘dates’ een belangrijk
onderdeel zijn en die door foto’s en/of korte filmpjes in
beeld gebracht worden tijdens de voorstelling.
U proeft het vast al… humoristische onverwachte
situaties doorweven met cabaretachtige liedjes.
U bent van harte welkom. De kaartjes zijn € 5,- incl.
een kopje koffie en deze zijn te koop bij Team Welzijn.

Lang en gelukkig.

Team Welzijn

Na lang oefenen heeft de cast van lang en gelukkig
woensdag 15 januari en zondag 19 januari hun
toneelstuk opgevoerd.
Het toneelstuk ging over verschillende sprookjes die
uiteindelijk allemaal naar een bal gingen voor prins
Roderick. Het was een stuk vol humor. Ook werd er
nog gezongen en kwam het Shantykoor Albatros
langs. Op woensdagavond zat
zelfs de burgermeester in de
zaal.
Hij sprak vol lof over het
toneelstuk en de cast werd
uitgenodigd om volgend jaar
weer op te treden.
Het was een groot succes!
Namens de cast - Co Butter

R.K. Woord- en Communieviering.

Gastvrijheid.
Tijdens de Week van Gebed die eind van
19-26 plaatsvond in / vanuit de kerken
wereldwijd stond op ‘onze dag’ het thema
‘Gastvrijheid’ centraal. Mooi als je dit ‘zoekt’ in
de Bijbel en hoe ver de gastvrijheid daar ging.
In het Oude Testament vielen daar termen onder
als: tegemoet gaan, begroeten, de voetwassing,
het onderhoud, de verdediging en de begeleiding
bij het afscheid (het is nogal wat…). In heel wat
verhalen komen 1 of meer van deze
‘gastvrijheids-elementen’ aan bod. Ook in het
Nieuwe Testament speelt de manier waarop je
omgaat met gasten een belangrijke rol – tijdens
de reizen van Jezus, in enkele gelijkenissen en
tijdens de reizen van Paulus bijv.. We stonden
stil bij de schipbreuk die Paulus als gevangene
leed op Malta. 276 soldaten, zeemannen en
gevangenen werden gastvrij onthaald; kosten
noch moeiten werden gespaard. En als synoniem
voor de gastvrijheid staat in Handelingen 28: 2:
“De plaatselijke bevolking gedroeg zich
buitengewoon vriendelijk: ze verwelkomden ons
en staken een vuur aan omdat het was gaan
regenen en het koud was.” Mooi als je letterlijk
‘wild-vreemden’ zo onthaalt… In de oude
Vijverhof hing op 1 van de etages een bord met
de tekst (zie foto bovenaan dit stukje): “Een
vriendelijk woord verblijdt het hart”. Ik denk dat
dat de kern is van de gastvrijheid die we hier en
nu kunnen toepassen. Voor als u wilt ‘meten’ hoe
gastvrij wij hier zijn en / of als u wilt leren wat
gastvrijheid is: lees onderstaande ‘Word-cloud’
maar eens rustig door. Laten we zo ook in de
Vijverhof gastvrij zijn en blijven. Voor elkaar en
vooral ook voor nieuwe bewoners, nieuwe
medewerkers en mensen die als bezoeker te gast
zijn!
Hartelijke groet, Peter Versloot

Op vrijdag 7 februari is er om
10.30 uur in Het Trefpunt een R.K.
Woord-en communieviering.
Het thema is: ‘Een licht van hoop
voor deze wereld’.
Voorganger: Tiny Suijker.
Na de viering is er nog een gezellig samenzijn.
U wordt van harte uitgenodigd met ons mee te vieren.
Werkgroep De Vijverhof

STOELYOGA voor senioren.
Wil je lekker bewegen op ontspannen wijze en een zo
helder mogelijk hoofd er aan overhouden? Kom eens
van tevoren langs voor een GRATIS proefles bij de
wekelijkse yogalessen op dinsdag om 14.30 uur in de
Vitaal studio (vanaf 14.15 uur inloop).
Je kunt op eigen niveau oefenen tot op hoge leeftijd.
Voordelen van stoelyoga, ook bij artrose:
 yoga geeft energie en brengt rust
 soepeler, sterker en minder pijnlijke spieren en
gewrichten
Kom direct langs of informeer bij de docent Nelleke
Slotboom: nelleke@yoga-capelle.nl / tel. 0642675840.
Kijk eens op haar website: https://yoga-capelle.nl

Kledingreparatie.
Op vrijdagochtend 28 februari 2020 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 is
al
Wist u dat …
De collecten van de weeksluitingen
vroeg
in 2019 in totaal maar liefst € 2.653,59
hebben opgebracht (weeksluitingen
€ 1.576,07,
lente
Avondmaalsvieringen € 587,95, vieringen tijdens
rondo
Kerst / Pasen / Pinksteren € 489,57).
m de
Wist u dat…
Vijver
Wist u dat……de openingstijden van de Brasserie van 10.00 uur tot 17.00 uur zijn?
Wist u dat……onze keuken om 16.45 uur sluit?
hof!
Wist u dat……februari 2020 29 dagen heeft?
Wist u dat……de mensen die op 29 februari zijn geboren de verjaardag op de echte dag
kunnen vieren?

