Beste Vijverbladlezers,
Afgelopen week liep ik een deel van het
Pieterpad – dit keer van Haren naar
Schoonoord; zo’n 60 kilometer. En ondanks het
regenachtige weer, waardoor gelukkig wel het
grondwaterpeil weer op orde is gekomen in
Nederland, was het een prachtige tocht.
Midden door de weilanden en heide, langs
hunebedden en het standbeeld van Berend
Botje, langs kuddes koeien, schotse
hooglanders, wisenten en nog veel meer.
Prachtig! Hoe mooi is Nederland. Wat ben ik
gezegend, dat ik zelfs in Corona-tijd iets
dergelijks kan ondernemen.

Ik ervaar het buiten wandelen in de natuur als
vrijheid. In het hier en nu, het hoofd vrij van
gedachten (alhoewel De Vijverhof nooit ver weg
is), genietend van de vogels en het groen.
Waar leidt dit alles toe, hoor ik u denken?
Ik zie een parallel met het wonen en werken in
De Vijverhof in deze tijd. Je gaat op weg en kent
je pad nog niet. Dat voelt als ‘hoopvolle
spanning’. Wat gaat de dag me brengen? Het
leidt langs eeuwenoude landschappen en
monumenten.

De volgende nieuwsbrief komt maandag
28 juni 2021 weer uit.

Je staat er even bij stil en probeert je een
voorstelling te maken van hoe het toen was, hoe
een en ander ontstaan is en welke betekenis dit
heeft gehad in de loop van de geschiedenis en in
het leven van nu. Dan ga je weer door in het hier
en nu. Want je wilt wel je eindbestemming halen
aan het eind van de dag. Daarvoor moet je soms
over een hekje klimmen, door het natte gras
lopen, tussen een kudde dieren door en langs een
meanderende rivier in het zonnetje kuieren. Hoe
afwisselend!
De ene keer loop je ontspannen rond te kijken, de
andere keer ben je diep in gedachten en let je
nauwelijks op je omgeving.
Maar al die tijd ben je je wel bewust van waar je
naar toe wilt die dag. En uiteindelijk kom je daar
ook altijd aan. De ene keer met meer hobbels en
pijntjes (blaren bv.) dan de andere keer. De ene
keer heb je hulp nodig van iemand die je even de
weg wijst of die je moed in praat. Of zelfs een
stukje meeneemt. De andere keer doe je het
volledig op eigen kracht en ben je trots op je
prestatie.
Maar altijd in verbinding met je omgeving: de
natuur, de dieren en vooral ook de mensen die je
ontmoet of waar je mee (op)loopt. Hoe fijn is het
je verbonden te voelen met je omgeving, te
kunnen genieten van al het moois dat er is en
tegelijkertijd te kunnen dromen en stappen te
kunnen zetten richting je doel. En altijd te weten,
dat er mensen zijn om je heen, waar je op kunt
rekenen, waar je een stukje mee oploopt, die je
troosten of verzorgen als je verdrietig bent of pijn
hebt. Je staat er nooit alleen voor. En dat alles
doet mij denken aan De Vijverhof!
Ik wens ons allen een mooi pad toe.
Marian van Roosmalen
Directeur-Bestuurder

Vlaggen.
Ik ben op zoek naar iemand die op de feestdagen
en bijzondere dagen voor De Vijverhof wil
vlaggen. Momenteel kom ik op deze dagen
speciaal naar De Vijverhof om de vlag te hijsen.
Het zou mooi zijn als er iemand uit elk
gebouwencomplex is, die dit op zich zou willen
nemen. Dus iemand uit de Lijster, iemand uit de
Leeuwerik/ Nachtegaal/Merel en iemand uit de
Groenling/Roodborst/Steenloper. Natuurlijk kan
het ook in koppels, maar dan moeten goede
afspraken gemaakt worden, wie wanneer de vlag
hijst. Als er huurders zijn, die dit voor alle
gebouwen op zich willen nemen, kan dat
natuurlijk ook.
U kunt zich bij mij aanmelden via e-mail:
j.medema@hsbdevijverhof.nl of u kunt bellen via
de receptie.
John Medema

Eurovisie songfestival.
In de week van het Eurovisie songfestival stonden
op de dagbesteding de middagen in het teken van
het Eurovisie songfestival. Op dinsdag hadden we
een optreden van de groep ‘Yoska’ en op
woensdag een playback show met liedjes van het
songfestival.
De groep Yoska bestond uit een zangeres en twee
muzikanten. Zij bespeelden de accordeon, de
mandoline en de gitaar. Ze speelden allerlei
nummers die kans hadden gemaakt op Eurovisie
winst, maar helaas nooit in aanmerking zijn
gekomen om mee te doen. Ook zongen ze
hoogtepunten van het jarenoude festival, die
iedereen wel kent. Echt goed gedaan. De mensen
hebben genoten en iedereen deed leuk mee met
dansen en klappen.
Op woensdag hadden we een playbackshow. Dit
was een groot succes. De mensen van de
dagbesteding kozen een liedje in het teken van
het Eurovisie songfestival. Het ging van ABBA tot
aan de Spelbrekers en de deelnemers hebben er
een leuke show van gemaakt. De show werd
gepresenteerd door iemand die ook
bij de dagbesteding zit. Dit deed hij
erg goed. Beide shows waren zeker
voor herhaling vatbaar.
Tyron Taboada

Welkom!
Na maanden van spanning en wachten op
mogelijkheden en versoepelingen mag ik u vanaf
heden uitnodigen in de Plaza voor een
koffiemoment. Deze momenten zijn specifiek
bedoeld voor onze wijkbewoners.
Voorlopig alleen nog even op dinsdagmorgen van
10.00 uur tot 11.30 uur en op donderdagmiddag
van 14.30 uur tot 16.00 uur. Later dit jaar hopen
we dit uit te breiden naar meer momenten in de
week. Graag a.u.b. van tevoren even aanmelden
op mobiel nummer 06-12408930. Dus ik nodig u
uit voor koffie, een praatje, of een luisterend oor.
Heeft u een idee voor een activiteit, of heeft u een
idee omtrent een moment van samenzijn? Laat
mij dit dan weten! Zodat we met elkaar de
wensen en behoeftes op een juiste manier kunnen
verwerken in een activiteitenprogramma voor de
toekomst.
Hartelijke koffiegroet, Desiree Voskamp

Een mooi moment……
De afgelopen weken zijn er al meerdere
mooie momenten geweest in en rondom De
Vijverhof.
Want wat gaat het de goede kant op met alle
versoepelingen; de winkels zijn weer
geopend, de terrassen mochten weer open.
En ja, het terras rondom de Vijverhof en het
terras van de Merel zijn ook weer geopend!
Als u wilt, kunt u met uw familie plaatsnemen
in het zonnetje.
De kapsalon ontvangt weer klanten, kortom:
het gaat weer bruisen rondom de Vijverhof.
Ook de open inloop zal weer starten in de
Plaza en wat kijk ik hier naar uit.
Want ik mag u vanaf nu welkom heten in de
Plaza en ik hoop op vele gezellige momenten,
samen met de bewoners van De Vijverhof,
onze huurders en andere bewoners van de
Gemeente Capelle aan den IJssel.
Dus meldt u aan en kom gezellig langs in de
Plaza.

Desiree Voskamp

Wandel / Rolstoel 2 daagse.
Woensdag 7 en donderdag 8 juli 2021 is er
een wandel 2 daagse. Er is een startmoment
om 13.30 en een startmoment om 18.30 uur.
Aanmelden kan bij Mandy van Weelie (gang
1), Mariëlla van den Berg (gang 2) en Deveny
Hordijk (gang 3 en 4).
Huurders die rondom de Vijverhof wonen,
kunnen zich via onderstaand telefoonnummer
aanmelden.
Zorg dat u zich voor 1 juli heeft aangemeld!
U dient zelf voor begeleiding te zorgen indien
dit gewenst is.
De wandeling is voor iedereen haalbaar,
verkeershandhaving zal worden geregeld,
onderweg staat er vocht en vitamine voor u
klaar.
Op donderdag zult u als een echte atleet
worden binnengehaald en worden beloond .
Voor informatie / aanmelden kunt u bellen:
06-12408930

De Cliëntenraad.

Vaderdag.

De Cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke
belangen van bewoners. Het bestuur van De
Vijverhof moet bij beslissingen rekening houden
met de adviezen van de Cliëntenraad.
Dat gaat bijvoorbeeld over zaken als:
aanpassingen in het gebouw, het kwaliteitsplan,
veiligheid, voedingsaangelegenheden, gezondheid
en hygiëne, geestelijke verzorging en recreatie.
Kortom: over de kwaliteit van zorg en welzijn.

Vaderdag is een feestdag ter ere van vaders, waarbij
hun vaderschap en de invloed van vaders in de
samenleving wordt gevierd.
Dit jaar is Vaderdag op zondag 20 juni 2021.
Papa
Als je klein bent is je vader
Sterk en onaantastbaar
In voor en ook in tegen
Staat hij voor je klaar.

De Cliëntenraad van De Vijverhof bestaat op dit
moment uit vijf leden:
Wilma Klevering (voorzitter), Lina Krab, Han
Laugs, Bert Maasbommel en Marianne Terpstra.
We overleggen 6 x per jaar met de bestuurder en
vergaderen verder zo vaak het nodig is.

Als je dan zelf groter wordt
Blijft niet alles meer verborgen
En zie je soms ook zijn verdriet
En af en toe zijn zorgen.

Heeft u vragen voor de Cliëntenraad, neem dan
contact met ons op via de postbus op de begane
grond in de gang tegenover de kapper of via:
clientenraad@hsbdevijverhof.nl

Beste bewoners/huurders van de Vijverhof.
Er is goed nieuws te melden! Bibliotheek op maat
Vijverhof mag weer 1 keer per week haar deuren
voor u openen!
Vanaf donderdag 10 juni a.s. staan wekelijks op
donderdagochtend (van 10.00-11.30 uur) de
vrijwilligers voor u klaar om te helpen waar
nodig.
Om het bibliotheekbezoek zo veilig en
verantwoord mogelijk te houden, zijn de
maatregelen van kracht die in de gehele Vijverhof
gelden. Het gaat hierbij om handhygiëne,
mondkapje dragen, anderhalve meter afstand
bewaren en bij klachten thuisblijven.
Daarnaast is de afspraak dat u even in de
brasserie wacht (aan een van de tafeltjes) als er
een andere bewoner/huurder in de Bibliotheek
geholpen wordt. Per bibliotheek vrijwilliger kan er
1 klant geholpen worden, dus maximaal 2 klanten
tegelijk in de Bibliotheek. De anderhalve meter
afstand dient hierbij te allen tijde gewaarborgd te
worden.
De nieuwe boeken die zijn toegevoegd in de
Bibliotheek wachten op lezers!
Belangrijk te weten: De Bibliotheek aan huis
service zal hierdoor komen te vervallen na 1 juni
2021, tenzij u niet zelfstandig in staat bent naar
de Bibliotheek te komen. Geeft u dit dan even
door aan een van de vrijwilligers of Susan
Honkoop, dan zullen zij naar een passende
oplossing zoeken.
U bent vanaf donderdag 10 juni 2021
weer van harte welkom in de Bibliotheek!

In moeilijke tijden
Hoop je dan
Dat jij nu steun
En liefde geven kan.

Jeu de Boules.
Hallo Jeu de Boules liefhebbers,
na enkele maanden van kommer en kwel hebben we
weer een stukje vrijheid terug uit het grijze verleden.
Net als de koeien: "we mogen weer naar buiten!" Nu
denk ik niet dat we even dartel zijn als deze beesten,
maar….. de prikken zitten er in, dus we doen het
veilig!!
Wij willen weer opstarten met ons Jeu de Boules clubje
en wel op woensdag 2 juni aanstaande (ijs en weder
dienende). Lekker weer als vanouds een balletje
werpen op de baan.
Ik hoop dat alle oudgedienden zich weer present
melden en neem gelijk een introducé mee. Hoe meer
zielen, hoe meer vreugd.
Dus zet elke woensdagmiddag, van 14.00 uur tot
16.00 uur maar in je agenda!
Tot ziens dan maar.
Team: Iwan, Hugo en Chris

Gezocht.
Wij zijn op zoek naar een muzikale vrijwilliger die onze
vrijwillige pianiste ondersteuning kan bieden op
dinsdag- en donderdagochtend van 10.30 uur tot
11.30 uur op de 1e en 2e etage.
U bent van harte welkom voor meer informatie!
Mandy van Weelie

Felicitaties
Chiara Leatemia (Zorg)
is 8-5-20-2021 bevallen
van een dochter: Juliette Scottie

Peternel Noordzij (Zorg)
is 27-5-2021 getrouwd
met haar Arjan

Gefeliciteerd!

Vieringen.
• Bewoners van het verpleeghuis kunnen
wekelijks op vrijdag om 15.00 uur de
Weeksluiting bijwonen op kanaal 991.
• Op zondagmorgen kunnen bewoners van het
verpleeghuis om 10.00 uur de kerkdienst van
de Dorpskerk op TV-kanaal 991 volgen.
• Helaas gaat de Katholieke viering ook in juni
nog niet door. Zodra het mogelijk is, wordt
deze hervat.

TV-gids.
Vrijdag 4 juni, 15.00 uur:
Weeksluiting (Dhr. Versloot).
Zondag 6 juni, 10.00 uur:
Kerkdienst Dorpskerk (Prop. Kramer – Urk).
Vrijdag 11 juni, 15.00 uur:
Weeksluiting (Dhr. De Wit).

Gedicht: ‘Hopen’ (Henri Nouwen).
Hopen is toch blijven leven
in de vertwijfeling,
en toch blijven zingen
in het duister.
Hopen is weten dat er liefde is,
is vertrouwen in het morgen,
is in slaap vallen
en wakker worden
als de zon weer opgaat.
Is bij de storm op zee
land ontdekken.
Is in de ogen van de ander
lezen dat hij je heeft verstaan.

Zondag 13 juni, 10.00 uur:
Kerkdienst Dorpskerk (Ds. Cluistra).

Zolang er nog hoop is,
zolang is er ook bidden,
en zolang zal God je
in zijn handen houden.

Vrijdag 18 juni, 15.00 uur:
Weeksluiting (Ds. Cluistra).

Licht…

Zondag 20 juni, 9.15 uur (!):
Kerkdienst Dorpskerk (Ds. Cluistra, viering Heilig
Avondmaal).
Vrijdag 25 juni mei, 15.00 uur:
Weeksluiting (Mw. Vos-Spek).
Zondag 27 juni, 10.00 uur:
Kerkdienst Dorpskerk (Mw. Ds. Ouwerkerk –
Schoonhoven; Jeugddienst).
Kunt u kanaal 991 niet vinden of staat deze nog
niet goed ingesteld op uw TV, neem dan contact
op met Peter of de Technische Dienst.
(PS: de laatste tijd waren er wat uitzendproblemen, maar die zijn hopelijk snel opgelost!).

Met rasse schreden nadert de langste dag
alweer. Ik merk bij bewoners en collega’s: wat
wordt er reikhalzend uitgekeken naar ‘licht en
warmte’! Zeker nu we weer naar buiten mogen
en steeds wat meer kunnen doen, nu de wereld
‘open gaat’… Wat fijn, maar nu worden we nogal
beperkt door het weer… Niet voor niets begint de
Bijbel met de woorden: “En God zeide: Er zij
licht; en er was licht. En God zag dat het licht
goed was”. Het licht is goed, fijn èn broodnodig.
Zonder licht geen leven. Laten we hopen dat we
de komende tijd volop kunnen genieten van dat
zonlicht!

Pinksterbloemstuk van de Hoeksteen
Na de Pinksterviering op zondag 23 mei in de
Hoeksteen werd het schitterende liturgische
bloemstuk met veel symboliek erin geschonken
aan De Vijverhof. Als Pinkstergroet voor alle
bewoners. Het werd geplaatst bij de ingang,
tegenover de lift. Op het kaartje erbij stond de
volgende uitleg:
“Pinksteren: “Feest van de Hoop”
De groene boog staat symbool voor de hoop, vol
verwachting voor de toekomst.
In de regenboogkleuren wordt Gods belofte
zichtbaar, waarbij de oranje Glorosia de boog in
vuur en vlam lijkt te zetten, wat tevens de
aanwezigheid van de Heilige Geest verbeeldt.”
Dank aan de Hoeksteen voor deze attente actie
en de betrokkenheid bij de bewoners van De
Vijverhof!

Vakantie
Van 7-25 juni ben ik afwezig. Wilt u iemand
spreken en kan dat niet wachten tot ik terug ben,
dan kan er in noodgevallen een beroep worden
gedaan op de geestelijk verzorgers van De
Zellingen voor telefonische ondersteuning. Via de
receptie van De Vijverhof zijn zij op door-deweekse dagen ’s morgens te bereiken of via de
mail op: geestelijkeverzorging@zellingen.nl
Houd moed! Heb lief! En blijf op God vertrouwen!
Hartelijke groet, Peter Versloot (06-24476099 /
p.versloot@hsbdevijverhof.nl )

