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LAATSTE EDITIE VAN HET 

RIETHORSTNIEUWS 

 

Zoals u wellicht al in het vorige 

RiethorstNieuws hebt gelezen, is onze 

afdeling Marketing & Communicatie 

gestart met het opzetten van een nieuw 

magazine genaamd magazine Jo! Dit 

magazine willen wij opdragen aan Jo 

Visser, de oprichtster van Vereniging Het 

Zonnehuis. Als organisatie vinden we het 

van belang ons te richten op het creëren 

van verbinding en betrokkenheid tussen 

de verschillende locaties van 

Zonnehuisgroep IJssel-Vecht, cliënten en 

medewerkers, net zoals Jo Visser dat deed 

door het oprichten van de Zonnehuizen.  

 

In magazine Jo! zult u mooie verbindende 

verhalen, nieuws van onze raden, columns 

en vele andere nieuwsitems kunnen lezen. 

Ook zal iedere locatie van Zonnehuisgroep 

IJssel-Vecht op twee pagina’s haar laatste 

nieuws, komende activiteiten en andere 

nieuwsitems kunnen plaatsen. Om deze 

reden is besloten om per 1 januari 2016 

te stoppen met het uitgeven van de 

locatienieuwsen. Deze editie is dan ook de 

laatste van het RiethorstNieuws.  

 

Naar verwachting ontvangt u rond de 

kerstperiode de eerste editie van 

magazine Jo! In afstemming met de 

redactieleden van de locatienieuwsen zal 

de afdeling Marketing & Communicatie 

onderzoeken of alle informatie vanuit de 

locatienieuwsen in magazine Jo! geborgd 

kan worden.  

Daarnaast willen we u vaker op de hoogte 

stellen van nieuwsitems. Hiervoor zullen 

veelal onze website en sociale media 

kanalen ingezet worden.  

Gezien het feit dat u zich waarschijnlijk 

niet allemaal hierop beweegt, onder-

zoeken wij momenteel de mogelijkheid om 

u op een andere manier vaker te kunnen 

informeren. 

 

Met vriendelijke groet, 

Jan Eefsting, bestuurder. 

 

 

WAAR JE ER ALS MENS TOE 

DOET… 

Zeven wensen 

Dit is het laatste nummer van het 

RiethorstNieuws in de huidige vorm. Dit 

vanwege het verschijnen van het 

magazine Jo! De Riethorst zou de 

Riethorst niet zijn als niet op een of 

andere manier een weg gevonden wordt 

om u naast de pagina’s in Jo! te blijven 

informeren over alles wat zich in huis 

afspeelt. En zelfs als dat niet zo is, zullen 

de zorg en het activiteitenaanbod aan de 

bewoners doorgaan. Daar ligt immers ons 

hart?! Papier is geduldig, maar uiteindelijk 

draait het om de praktijk. 

Dit jaar zijn er veel veranderingen 

doorgevoerd binnen onze organisatie. Ze 

zijn van tevoren aangekondigd en 

besproken, maar zowel (vrijwillige) 

medewerkers als bewoners en familie 

voelden zich overrompeld.  
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Naast teleurstelling, boosheid en verdriet 

was –en is– er ook angst, of beter gezegd 

zorg: zorg óm de zorg. Angst voor een 

teruglopende kwaliteit, verlies van de zorg 

zoals men die gewend was.  

Verlies ook van het eigen gezicht van de 

Riethorst, zoals dat via het Riethorst-

Nieuws wordt gecommuniceerd. 

Het is belangrijk aandacht te geven aan 

deze emoties. Ze te onderkennen, uit te 

spreken en te érkennen; liefst niet in ‘het 

roddelcircuit’, maar in een open gesprek 

met de betrokkenen. Dat werkt 

verhelderend en je kunt elkaar recht 

doen. Dan kun je ‘rouwen’ en nieuwe 

kracht verzamelen. Gelukkig gebeurt dat 

ook. Wonden zijn gelikt en schrijnen zeker 

nog, maar –als ik de sfeer binnen het 

team goed heb geproefd– er is ook 

vertrouwen. Ingrid verwoordde dat  

tijdens een personeelsbijeenkomst heel 

sterk. Ze zei zoiets als: “Laten we het 

goede wat we als Riethorst in de loop der 

jaren hebben opgebouwd vasthouden en 

ons inzetten om dit verder uit te bouwen”. 

De decembermaand is weer begonnen als 

u dit leest. Tijd waarin we vieren dat het 

niet zo donker kan zijn, of het Licht zal er 

doorheen breken. In Jo! schrijft mijn 

collega Gerhard Kruizinga meer over het 

Kerstfeest.  

 

 

 

 

Ik sluit hier af met de volgende wensen:   

Zeven wensen  

Dat hier in huis mag zijn: 

de geest van liefde en vriendschap. 

 

Dat hier in huis mag zijn: 

de geest van geduld en hoop. 

 

Dat hier in huis mag zijn: 

de geest van warmte en aandacht. 

 

Dat hier in huis mag zijn: 

de geest van tedere zorg. 

 

Dat hier in huis mag zijn: 

de geest die heelt en beschermt. 

 

Dat hier in huis mag zijn: 

de geest die gemeenschap sticht. 

 

Dat hier in huis mag zijn: 

de geest waarbij ieder zichzelf kan 

zijn. 

 

Gods zegen voor vandaag en voor de 

toekomst! 

Marry Schuurman. 
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Dankdag voor Gewas en Arbeid 
 

 

Op woensdag 4 november was in de serre 

de jaarlijkse viering van Dankdag voor 

Gewas en Arbeid.  

Ook nu was er weer een kleurige 

schikking van o.a. fruit, groenten, 

bloemen en een mooie afbeelding om de 

zintuigen te prikkelen. Uit het gesprek 

met de bewoners en andere aanwezigen 

kwamen heel veel dingen naar voren om 

voor te danken. Zoals de liefde van en 

voor kinderen en kleinkinderen, trouw, de 

goede zorg in de Riethorst, het werk wat 

is gedaan – en dat het nu niet meer hoeft! 

Het geloof in de liefde van Jezus, de 

mooie herfstkleuren. Noem maar op. 

Samen hebben we met muziek, zang en in 

het gebed de dank hiervoor naar God én 

naar elkaar verwoord. Een morgen met 

een gouden randje! 

 

VOOR VRIJWILLIGERS 

Leden Vrijwilligersraad en 

bereikbaarheid  

 

De Vrijwilligersraad is er voor de 

vrijwilligers zoals de Ondernemingsraad  

er is voor de medewerkers.  

Geïnteresseerd in waar de 

Vrijwilligersraad zich mee bezighoudt?  

Vraag naar de folder op jouw locatie. 

 

Voorzitter 

Willem Richter (w.richter@zgijv.nl) 

 
 

Matty Bakker – gastvrouw huiskamer 

 
 

Riki Gussinklo – gastvrouw + activiteiten 

 

 

De Vrijwilligersraad is bereikbaar via 

V.Raad@zgijv.nl. 

 

Secretariaat Vrijwilligersraad 

Wilma Buitenhuis 

Telefoon 06 – 51 56 69 53 

E-mail w.buitenhuis@zgijv.nl  
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Vervolg Project Thuiselijkheid  

 

Onlangs heeft de projectgroep uitgebreid 

stilgestaan bij wat de invoering van de 

herstructurering in september in de 

Riethorst heeft betekend voor het project 

Thuiselijkheid.  

De veranderingen hebben veel impact 

(gehad) op medewerkers en vrijwilligers. 

We kunnen dan ook stellen dat het 

onvoorzien samenvallen van de invoering 

van de herstructurering en het uitvoeren 

van de workshops geen goede combinatie 

is geweest in deze periode.  

 

Om weer een positieve wending aan het 

project te geven hebben we besloten ons 

te richten op een aantal praktische zaken 

om weer energie terug te brengen bij 

vrijwilligers en medewerkers.  

 

Kijkend naar de verbeterpunten uit het 

onderzoek (n.a.v. de vragenlijsten die aan 

het begin van het project ingevuld zijn 

door vrijwilligers en medewerkers), 

hebben we ervoor gekozen om aan de 

slag te gaan met informatievoorziening en 

communicatie.  

 

Dit doen we door de volgende concrete 

punten/acties uit te werken:  

 dagelijkse informatieoverdracht aan 

vrijwilligers verbeteren 

 levensboek per bewoner aanschaffen 

en vullen 

 meer duidelijkheid over individueel 

activiteitenaanbod op maat 

 mogelijke herintroductie van Familienet  

 inwerken van nieuwe vrijwilligers 

verbeteren 

 verrassing per huiskamer die 

medewerkers, vrijwilligers en 

mantelzorgers op weg kan helpen  

 

Over de nadere uitwerking worden jullie 

op de hoogte gehouden.  

 

 

Collectieve Zorgverzekering 2016 

ook voor vrijwilligers ZGIJV  

 

Als vrijwilliger van de Zonnehuisgroep 

IJssel-Vecht (met een vrijwilligerswerk-

overeenkomst) kun je gebruik maken van 

diverse collectief afgesloten zorg-

verzekeringspakketten.  

Hiermee kun je besparen op je premie!  

Via de link medewerkers.info/zgijv 

(intoetsen in de browserbalk) kunnen 

premies en de aanvullende pakketten 

makkelijk met elkaar worden vergeleken 

en kun je informatie over de aanbieders 

en hun collectiviteitskorting vinden. 

 

Aukje van Essen, consulent 

vrijwilligerswerk, is bereikbaar tijdens  

kantooruren van maandag t/m donderdag 

via telefoonnummer 06 -51 29 41 10 of  

e-mail a.vanessen@zgijv.nl. 
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REIS DOOR DE TIJD 

In het kader van het project Thuiselijkheid 
zijn we begonnen met het maken van de 
boeken “Reis door de tijd”. Dit  
herinneringsboek is uitgegeven door 
Meme. Het is een boek waarin je een reis 
door het leven van de bewoner kunt 
maken. Er staan stukjes in over de 
kindertijd, eten en drinken, hobby’s enz. 
Doordat er ruimte is om foto’s bij te 
plakken krijg je een mooi geheel.  
 

          
 

Een aantal jaren geleden hadden enkele 
bewoners al dit boek. Nu willen we met 
hulp van familie, vrijwilligers en 
medewerkers graag voor àlle bewoners dit 
boek maken. Het is een waardevol 
instrument in het maken van contact met 
onze bewoners.  
Op het moment dat ze dingen zelf niet 
meer goed kunnen vertellen is in het boek 
veel informatie te vinden.  
Een aantal familieleden heeft het boek 
inmiddels al gekregen en zij zijn al 
begonnen. Wij hopen voor het eind van 
het jaar alle boeken te hebben uitgedeeld 
en misschien is er zelfs al een aantal klaar 
en volop in gebruik. Dat zou een prachtig 
doel zijn. Hebt u vragen over het boek of 
wilt u graag wat voorbeelden zien, vraag 
het ons. 
 
Medewerkers de Riethorst. 

EVEN VOORSTELLEN 

 
 

Dag, mijn naam is Melissa ten Brinke, ik 

ben 20 jaar en woon in Windesheim, dit is 

een klein dorpje dat ligt naast Zwolle-

Zuid. Sinds 2011 ben ik werkzaam binnen 

Zonnehuisgroep IJssel-Vecht.  

Ik ben begonnen in de Molenhof.  

Vorig jaar juni 2014 heb ik mijn diploma 

Sociaal Agogisch Werk niveau 4 behaald. 

Ik heb tijdens deze opleiding veel stage 

gelopen en gewerkt in de gehandicapten-

zorg. Na het behalen van mijn diploma zat 

ik te denken wat ik daarna zou gaan doen.  

Mij sprak Verzorgende IG heel erg aan, 

omdat dit mooi aansluit bij mijn behaalde 

diploma. Ik ben gaan solliciteren voor de 

BBL opleiding VIG binnen Zonnehuisgroep 

IJssel-Vecht. Eind augustus 2014 ben ik 

begonnen met school, op Landstede.  

Mijn eerste werkplek was in het 

Zonnehuis, op de Havenbuurt.  

Door privé omstandigheden kwam ik eind 

april/begin mei in de ziektewet.  

Hierdoor ben ik tijdelijk met de opleiding 

gestopt en ben ik eerst mijn werk weer op 

gaan pakken. Nu ben ik al een paar 

maanden werkzaam in de Riethorst.  
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In februari maak ik een herstart met mijn 

opleiding en ga ik weer één dag in de 

week naar school.  

In mijn vrije tijd voetbal ik graag en elke 

zaterdag speel ik met mijn team een 

wedstrijd. Ook ben ik graag bij mijn 

familie en vrienden. 

Ik ga met veel plezier aan het werk in de 

Riethorst. 

 

Groetjes, 

Melissa ten Brinke. 

 

 

NAAR DE TANDARTS MET 

STICHTING JOW 

De Riethorst heeft kennis gemaakt met 

stichting JOW in Zwolle. JOW staat voor 

Jong met Oud Welzijnsinitiatief, doel is om 

jong en oud met elkaar te verbinden.  

Een bewoner moest naar de tandarts, 

maar de familie was niet in staat om mee 

te gaan. We hebben stichting JOW gebeld 

om te vragen of zij iets voor ons konden 

betekenen. Ze waren heel enthousiast dat 

ze iets voor ons konden doen en kwamen 

om kennis te maken met de Riethorst. Er 

volgde een leuk gesprek en we hebben 

besloten dat we het gaan proberen. 

Nienke kwam de volgende dag op de 

afdeling en ging met een bewoner in de 

taxi mee naar de tandarts. In ons 

evaluatiegesprek was het duidelijk dat de 

bewoner en Nienke er allebei van hadden 

genoten. Ze bood direct aan om als het 

nog eens nodig was, weer mee te gaan. 

De familie moet een kleine vergoeding 

betalen aan de stichting, maar het is een 

geweldig mooi initiatief. 

JOW werkt niet alleen voor ouderen die in 

verzorgings-/verpleeghuizen wonen, maar 

komt ook bij ouderen die thuis wonen en 

hulp nodig hebben, of er gewoon even uit 

willen. Voor meer informatie over stichting 

JOW: www.jow-zwolle.nl.  

 

 

DE HABBEKAST 

 
 

Sinds een aantal jaren hebben wij in de 

Serre onze Habbekast, een mooie 

vitrinekast die gevuld is met spulletjes die 

u of wij over hebben en wel kwijt willen en 

die wij dan kunnen verkopen. Het is de 

bedoeling dat de vitrinekast mooi gevuld 

blijft. Als u iets in de kast ziet staan wat u 

graag wilt hebben kunt u dat eruit 

pakken. Er staat een spaarpot op waar de 

donaties in kunnen. We willen alles graag 

in goed vertrouwen kunnen doen, dus 

wordt er niet gecontroleerd of er wel of 

niet betaald wordt.  
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Wilt u zelf spulletjes kwijt kunt u ze in de 

Habbekast zetten (geen kapotte spullen). 

Met de opbrengst willen we weer leuke 

activiteiten ondernemen met onze 

bewoners.  

 

Medewerkers de Riethorst. 

 

 

PIANO 

 
 

Zoals u vast nog wel weet hebben we de 

piano-actie gehad van de Vrienden van de 

Riethorst. De actie was heel succesvol.  

Tijdens het zomeravondconcert hebben 

we een prachtige elektrische piano 

gekregen. Deze piano heeft een mooi 

plekje in de Serre gekregen en wordt 

regelmatig gebruikt.  

 

 
 

Mochten er onder onze lezers mensen zijn 

die eens willen komen spelen??? U bent 

van harte uitgenodigd want het luisteren 

naar muziek vinden veel mensen fijn.  

Wat zo handig is aan deze piano, is dat hij 

heel makkelijk te verplaatsen is.  

Een beetje bijdraaien en je kunt met het 

gezicht de Serre in kijken en zo beter 

contact maken met de bewoners.  

Een echte aanwinst dus!! 

 

 
 

 

LUISTEREN NAAR 

GITAARMUZIEK 

Toen een vrijwilliger mij vorig jaar vroeg 

of een kennis van haar in de Riethorst 

gitaar mocht komen spelen en zingen was 

dat natuurlijk meteen oké.  

Binnen de kortste keren was er een 

prachtige muzikale middag geregeld.  

Een tijdje geleden kwamen we daar 

toevallig nog foto’s van tegen en meteen 

kwam de gedachte bij ons op … … … wat 

zou het leuk zijn als die mevrouw met 

haar gitaar nog een keertje voor ons zou 

komen spelen en zingen. De meeste 

bewoners zijn namelijk dol op muziek.  
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Ook deze keer was het zo weer geregeld.  

Op een dinsdagmiddag konden we in de 

Serre genieten van een leuk stukje 

gitaarspel en daarbij werden prachtige 

Christelijke liedjes gezongen.  

Omdat alle liedjes uitgeprint waren in een 

soort boekje was het voor bijna iedereen 

mogelijk om mee te zingen of gewoon 

mee te lezen.  

 

 
 

Het was bijzonder dat er een mevrouw 

meekwam die prachtig de tweede stem 

kon zingen waardoor het allemaal nog 

mooier klonk. We kijken terug op een fijne 

middag. 

 

 
 

 

BEWEGING IN DE RIETHORST 

Elke dag vinden er activiteiten plaats in de 

Riethorst. Op het bord voor in de Serre 

kun je per dag zien wat er zoal gebeurt. 

Op donderdag staat daar gym vermeld. 

 

 
 

Elke donderdagochtend geniet een grote 

groep bewoners in de activiteitenruimte 

van de gym, gegeven door een stagiaire 

en een vrijwilligster. In een grote kring 

wordt er van alles gedaan. Er wordt een 

balletje getrapt, er worden oefeningen 

gedaan voor armen en benen. Eigenlijk 

voor iedereen wat.  
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Het is een activiteit waar veel mensen aan 

meedoen en waaraan veel plezier wordt 

beleefd. Op dit moment is het zo dat de 

meeste bewoners deze activiteit wel een 

aantal keren per week leuk vinden. Naast 

het wekelijkse gymuurtje op donderdag-

ochtend zijn er meerdere momenten in de 

week dat we gaan bewegen met onze 

bewoners.  

In elke huiskamer liggen de beweeg-

spullen in de kast, met voorbeelden erbij. 

Mocht u als familie zin hebben om ook 

eens actief met de bewoners bezig te zijn, 

u kunt ons altijd vragen de spullen voor u 

te pakken. Wij helpen u graag op weg. 

 

 
 

Medewerkers de Riethorst. 

 

 

 

 

 

 

SPELLETJES DOEN 

Eigenlijk is het doen van een spelletje iets 

voor alle leeftijden. Zowel jong als oud 

vindt het vaak leuk. Het kan met een 

groep, het kan 1-op-1. Er is altijd wel de 

mogelijkheid tot het doen van een spel. 

Dit geeft vaak veel plezier.  

Wat te denken van het spel woorden 

zoeken?  

 

 
 

Met de hele groep ga je dan op zoek naar 

bijv. meisjesnamen met een S, of 

jongensnamen met een W. Of een 

ouderwets potje mens erger je niet!!!!! 

Ook altijd leuk. 
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WAFELS BAKKEN 

Bij de meeste mensen is het wel bekend 

dat er in de Riethorst veel georganiseerd 

wordt. Soms een grote activiteit, maar we 

komen er steeds meer achter dat het juist 

de leuke kleine activiteiten zijn die 

belangrijk zijn. Het samen luisteren naar 

muziek, het samen bewegen of gewoon 

eens samen een praatje maken, de krant 

lezen, het hebben van aandacht voor 

elkaar.  

Zo zaten we op een vrijdagmiddag wat te 

zingen en te praten. De groep bewoners 

die erbij kwam zitten werd steeds groter. 

Op de tafel stand een wafelijzer en Assia 

was druk bezig om voor iedereen wafels 

te bakken met jam, slagroom en 

poedersuiker. Tja, dat is toch genieten.  

Ik miste allen nog het liedje van Saskia en 

Serge waarin ze zingen: het zijn de kleine 

dingen die het doen die het doen, het zijn 

de kleine dingen die het doen!!!! 

 

 

WANDELEN 

Zoals iedereen waarschijnlijk wel is 

opgevallen, genieten we van een bijzonder 

warm najaar. Gelukkig kunnen we in de 

Riethorst makkelijk naar buiten door de 

mooie binnentuin en de vele terrassen. 

Vorige week zat een aantal bewoners op 

het terras bij huiskamer 1 nog heerlijk 

met het gezicht in het zonnetje.  

Een andere groep bewoners is lekker met 

enkele medewerkers aan de wandel 

gegaan.  

Heerlijk om nog even te genieten van het 

buitenzijn voordat de winter misschien toe 

gaat slaan.  
 

 

 

 

WENTELTEEFJES EN ANDER 

LEKKERS 

In de Riethorst worden ook activiteiten 

georganiseerd die met eten te maken 

hebben. Zo worden er elke maandag rond 

een uurtje of 12 in de huiskamers 

heerlijke wentelteefjes gebakken.  

Alleen al van de geur die dat met zich 

meebrengt krijg je trek. Elke week is dat 

weer genieten. De wentelteefjes worden 

altijd gebakken door een van de 

medewerkers of een vrijwilliger. De 

bewoners vinden het heerlijk en er wordt 

altijd smakelijk van gegeten.  
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Op de dinsdag-, donderdag- en zaterdag-

middag is er altijd een grote pan soep. Op 

de woensdag meestal een kroketje en op 

de vrijdag overheerlijke puddingbroodjes 

gemaakt door Sawa.  

(Sawa bedankt dat je dat al jaren voor 

ons doet!!)  

U leest het goed, er wordt heerlijk 

gegeten in de Riethorst. 

 

 

PANNENKOEKENFESTIJN 

Wie vindt het nou niet lekker: een 

heerlijke eigengebakken pannenkoek, 

lekker warm direct uit de pan.  

Omdat dat altijd een hele klus is waren we 

superblij met het aanbad van Marian om 

in huiskamer 1 pannenkoeken te bakken.  

 

 
 

We hebben horen vertellen dat er die 

avond heeeeeel veel pannenkoeken zijn 

gegeten. 

 

Medewerkers de Riethorst. 

 

 

 

 

WINTERVIOLEN IN DE 

BINNENTUIN  

  
 

Na de zomer is het weer opruimen in de 

tuin. Vrijwilligster Riet heeft daar voor ons 

al een begin mee gemaakt.  

Ze heeft de bloembakken weer gevuld 

met prachtige winterviolen en alles weer 

netjes gemaakt. 

 

 

VERJAARDAG 
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Wat is het mooi als je op je verjaardag  

’s morgens wordt verwend met een hele 

mooie, grote taart. Je zou het ontbijt zo 

willen overslaan en gelijk beginnen met 

smullen. 

 

 
 

 

ACCORDEONMUZIEK IN  

DE RIETHORST 

Dat we in de Riethorst dol zijn op muziek 

is inmiddels bij velen bekend.  

Het is dan ook erg leuk dat allerlei 

mensen met ons meedenken en zo 

proberen iets muzikaals voor onze 

bewoners de realiseren.  

Omdat ik altijd erg trots ben op mijn werk 

praat ik daar in de privésfeer ook wel eens 

over. Vol trots vertel ik dan over alles wat 

we voor onze bewoners proberen te 

organiseren. Een aantal weken geleden  

stond ik op het voetbalveld mijn zoon aan 

te moedigen. Opeens kwam er een 

mevrouw naar me toe: “Zeg Ingrid, werk 

je nog steeds vol enthousiasme in de 

Riethorst?” Ik kon dat natuurlijk beamen 

waarop ze zei: “Mogen we misschien een 

keertje bij jullie komen spelen op de 

accordeon?” Nou, dat liet ik me geen twee 

keer zeggen. Binnen een kwartier was er 

een afspraak geregeld en op een mooie 

maandagochtend was het zover.  

 

 
 

Twee dames uit Balkbrug met twee grote 

koffers op wieltjes achter zich aan 

kwamen de Riethorst binnen.  

Inmiddels hadden we alles al klaargezet in 

de Serre waardoor de dames meteen 

plaats konden nemen. De koffers gingen 

open en de accordeons werden gepakt. 

Even later klonk de muziek door de hele 

Riethorst. Het is opvallend dat dit soort 

muziek je uitnodigt om te gaan bewegen. 

Dat gebeurde dan ook volop. Meezingen 

en meebewegen, dat hebben we deze 

maandagochtend gedaan. We hadden 

zoveel plezier met elkaar dat na afloop de 

dames zeiden dat ze in januari zeker nog 

een keertje terugkomen.  

Eggie en Irjan bedankt voor jullie 

spontane actie! 
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VRIJWILLIGERSAVOND        

DE RIETHORST 

Op woensdagavond 7 oktober werd de 

jaarlijkse vrijwilligersavond gehouden.  

Deze keer begon het feestje in de Serre 

van de Riethorst. Na de koffie, thee en 

een heerlijke koek was het tijd voor een 

welkomstwoordje door Ingrid.  

Ook werden de resultaten van het 

vrijwilligerstevredenheidsonderzoek 

bekend gemaakt en de verbeterideeën 

besproken.  

 

 
 

Omdat een groot aantal vrijwilligers had 

aangegeven graag eens even gewoon 

gezellig bij te willen praten werd er dit 

jaar niets actiefs gedaan, maar zijn we 

gewoon gezellig met elkaar in gesprek 

gegaan. Dat deze tijd alsnog veel te kort 

was, bleek toen het voordat we het wisten 

al tijd was om naar het Chinese restaurant 

aan de overkant te gaan.  

De eigenaar stond ons al op te wachten, 

wij zijn inmiddels bekend daar.  

Met elkaar hebben we genoten van een 

heerlijke maaltijd. Samen eten is 

natuurlijk altijd heel erg gezellig en zien 

eten doet eten … …  

 
 

We kunnen met elkaar terugkijken op een 

hele leuke avond. Het is fijn om met 

elkaar tot de conclusie te komen dat we 

het goed hebben samen. 
 

 
 

Alle vrijwilligers nogmaals bedankt voor 

jullie aanwezigheid en voor alles wat jullie 

voor onze bewoners en voor ons doen, 

jullie zijn onmisbaar. 

 

Medewerkers de Riethorst. 

 

 

HKZ-CERTIFICAAT 
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Genieten van koffie met taart in verband 

met het opnieuw behalen van het HKZ- 

certificaat.  
 

 

 

 

OPTREDEN                        

VAN ALTENA KWARTET 

Woensdagavond 28 oktober trad HET “van 

Altena Kwartet" voor ons op. 

Het kwartet bestaat uit Marius 

Schweppe (tenor, multi-instrumentalist 

en drijvende kracht achter het kwartet), 

Irene Brave (alt), Tineke Lefeber 

(sopraan) en Albert Schoppink (bas). 

 

 
 

 

Het repertoire van de avond bestond uit 

Franse, Duitse, Engelse, Jiddische en 

Nederlandse liederen. 

Op het programma stond o.a. een aantal 

madrigalen en traditionals van 

componisten als Michael Praetorius, 

Frederick Bridge en Ennio Morricone. 

 

Sommige liederen waren stemmig, andere 

vrolijk en met de nodige humor. 

Waar nodig werd een korte uitleg gegeven 

bij de liederen. Dit maakte het erg 

interessant en natuurlijk ook beter te 

begrijpen.  

Soms kon je even wegdromen, een ander 

moment schoot je in de lach om de humor 

van een liedje.  

Ondanks dat niet iedereen alle liedjes 

kende werd er actief meegedaan.  

 

Na afloop was er een advocaatje, een 

biertje of iets fris om de avond nog even 

samen af te sluiten.  

Zeker voor herhaling vatbaar! 
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NIEUWE LEVERANCIER 

KRUIDENIERSWAREN EN  

ZUIVEL 

  
 

Al vanaf het begin konden we dagelijks 

onze boodschappen halen via de 

Rivierenhof; dit hebben we dan ook bijna 

11 jaar gedaan. De warme maaltijd 

kregen we altijd via het Kookplein. 

Inmiddels hebben we al bijna een jaar de 

warme maaltijd van Meat en Meals Te 

Welscher uit de Dobbe. Dagelijks brengt 

deze ons een heerlijke zelfbereide 

maaltijd. En onze bewoners laten het zich 

goed smaken.  

Vanaf 2 november ontvangen wij de zuivel 

en de kruidenierswaren via Huuskes. Het 

is nog even wennen aan de nieuwe manier 

van bestellen en het kost veel tijd om 

alles op de rit te krijgen.  

Onze collega’s van niveau 1 zijn er heel 

druk mee, maar het gaat zeker lukken.  

Ook de broodbestellingen doen we nu zelf. 

Als alles straks goed loopt zal het 

bestellen van de boodschappen meer 

keuzemogelijkheden en hopelijk tijdwinst 

opleveren.  

Lieve collega’s, jullie heel erg bedankt 

voor de enorme inzet om ons van onze 

dagelijkse boodschappen te voorzien! 

 

 

FEESTJE MEDEWERKERS 

Woensdagavond 4 november was er een 

feestje voor de medewerkers.  

Deze avond werd het 12,5 jarig jubileum 

van onze collega Wilma de Swart gevierd. 

Ze werd in het zonnetje gezet, kreeg een 

muzikale speech en leuke cadeautjes. 

Wilma bij deze nogmaals gefeliciteerd en 

bedankt voor zoveel jaren trouwe inzet! 

 

 
 

Ook Els kreeg een bloemetje aangeboden. 

Zij is al jaren een van de medewerkers die 

druk is met de lief- en leedcommissie. Na 

jaren trouwe dienst stopt ze daar nu mee. 
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Natuurlijk hebben we heerlijk gegeten met 

elkaar; er was een stampottenbuffet, met 

als klap op de vuurpijl een heerlijk 

ijsbuffet. 

Er werd een ouderwets potje bingo 

gespeeld. Even terug in de tijd van de 

jeugd op de camping. Het was prachtig 

om te zien hoe fanatiek sommige collega’s 

waren en hoe spannend het was.  

Ook was er een serieuze noot in de vorm 

van een speech over het wel en wee in de 

Riethorst. Ook gingen we met elkaar in 

gesprek over verschillende thema’s. 

We kijken terug op een leuke, gezellige 

maar ook leerzame avond. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZANGOCHTEND 18 NOVEMBER: 

MOMENT VAN GEDACHTENIS 

bij het overlijden van Nico van ’t Kruis 

geboren 17-11-1934, overleden 12-11-2015 

 

 
 

Inleiding: bericht van overlijden  

 

‘Uw Woord is een lamp voor mijn voet en een 

licht op mijn pad’ 
 

We ontsteken een klein lichtje aan de 

Paaskaars  

 

Nu je spreken tot staan is gekomen, 

je stroom van verhaal op verhaal is stilgevallen, 

je laatste woorden verstorven liggen op je 

lippen, 

nu je lied hier niet meer klinkt, 

nu ontsteken we dit licht, dat woordeloos 

spreekt. 

Dit licht, als teken van het Licht van Christus 

Die gezegd heeft: Ik ben de opstanding en het 

leven, 

Wie in Mij gelooft zal leven,  

Ook al is hij gestorven. 
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Kort gebed  

waarin we God danken voor het leven van Nico 

en wat hij voor anderen mocht betekenen, ook in 

de Riethorst en bidden om troost en kracht voor 

Stien en anderen die verdriet hebben. 

 

Zingen: Gezang 14, p. 33 (Psalm 23) 

 

 
 

 

GESPREKSKRING ‘WAAR JE 

ER ALS MENS TOE DOET…’ 

 

Tijdens de laatste gesprekskring spraken 

we over het thema boeken. Voor veel 

bewoners is dit een fijn onderwerp. We 

hebben gesproken over de herinneringen 

aan boeken en lezen. Ook werd er gepraat 

over het plezier en het nut van lezen. 

Natuurlijk kwamen er toen allerlei soorten 

boeken aan de orde. Iedereen heeft 

immers verschillende interesses als het 

om lezen gaat. Ook kom je er gaandeweg 

het gesprek achter dat je soms van 

dezelfde boeken houdt. Er werd benoemd 

dat het soms zo fijn is om met een goed 

boek lekker vroeg onder de wol te gaan. 

Ook waren er verschillende mensen die 

zelf wel eens iets opgeschreven hadden. 

Een verhaaltje of gewoon een wensje bij 

iemand in een poëziealbum. Ook het 

onderwerp bibliotheek kwam aan de orde. 

 

Boekenwurm  

Ik kan toveren in m'n hoofd, de mooiste 

beelden door een film verdoofd 

'k Verlies me helemaal in prachtige 

verhalen 

Laatst hoorde ik, van lezen word je slim 

Je moet het zien als hersengym 

Eenmaal in m'n boek raak ik volledig zoek 

Boekenwurm, boekenwurm   

Ik ben een echte boekenwurm 

Vreet me door m'n boeken heen  

Honger naar verhalen van de bieb te leen 

Boekenwurm, boekenwurm 

Ik ben een echte boekenwurm 

Een dag niet gelezen, knaagt aan mij 
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Ik kan niet zonder lezen, tijd vliegt voorbij 

Zit ik in de auto van de bieb naar huis 

Dan ben ik al begonnen voordat we thuis 

zijn   

De woorden brengen mij direct naar 

avontuur   

En dan zeggen ze "Lezen dat is vreselijk 

saai   

Kijk liever televisie met veel lawaai”  

Maar lezen is m'n leven, ik doe het ieder 

uur  

 

Annie M.G., Paul van Loon  

Carry Slee en Francine Oomen     

Jan Terlouw, Roald Dahl       

Ja, ik lees ze allemaal 

 

Uren blijf ik 's avonds lezen, zo wordt het 

altijd laat   

Regelmatig is m'n vader daarom weer 'ns 

kwaad   

“Hé, ga nou slapen! Om half acht gaat je 

wekker    

Jij hebt trouwens morgen boekenbeurt! 

Slaap lekker!" 

 

Na het luisteren naar bovenstaand 

lied/gedicht vertelde Willem Boxma hoe 

een boek tot stand komt. Hij heeft zelf 

namelijk een boek geschreven met de titel 

de Noordwest Veluwe. Een prachtig 

informatief boek over plaatsen in dit 

gebied. 

Ook zijn er natuurlijk de bekende 

spreekwoorden die betrekking hebben op 

boeken: 

 

‘Wie schrijft die blijft’ 

‘Een boekje open doen’ 

‘Veel lezen is vermoeiing van het lichaam’ 

Ook over deze spreekwoorden is genoeg 

te vertellen. 

We kijken terug op een fijn gesprek waar 

een ieder zijn ervaringen met boeken met 

elkaar kon delen. 

 

 

 

EEN KERSTGROET VANUIT  

DE RIETHORST 

Wat gaat de tijd toch altijd snel, althans 

naar ons idee. Zo zitten we volop in de 

zomervakantie, zo zijn alweer alle 

herfstkleuren te zien en vallen de bladeren 

van de bomen. 

Sinterklaas is alweer bijna het land uit en 

nu mogen we alweer een Kerstgroet aan u 

allen schrijven. 

Het doet ons altijd even terugkijken naar 

het afgelopen jaar. Het was voor velen in 

de Riethorst een fijn jaar, met aardig wat 

leuke activiteiten! Maar ook een jaar 

waarin we de pijnpunten voelden van de 

reorganisatie die plaatsvindt in onze 

organisatie.  
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We hebben een aantal nieuwe vrijwilligers 

mogen ontvangen en gelukkig haast alle 

vrijwilligers die al bij de Riethorst werkten 

mogen behouden. Alle vrijwilligers zijn 

heel actief in het bevorderen van een 

stukje welzijn voor onze bewoners.  

Ook hebben de vrijwilligers een 

werkoverleg gehad, waarbij een aantal 

jubilarissen in het zonnetje is gezet. 

Natuurlijk was er ook weer een gezellige 

vrijwilligersavond. Helaas hebben we 

afscheid genomen van een aantal collega’s 

die een andere baan hebben gekregen.  

We hebben het 10-jarig jubileum van de 

Riethorst gevierd met een feestweek.  

In deze week waren er een draaiorgel en 

een poffertjeskraam in de binnentuin en 

een optreden van Diva Dichtbij.  

Ook was er een etentje voor vrijwilligers 

en medewerkers en als afsluiter het 

zomeravondconcert. Een avond vol met 

optredens van mensen die op één of 

andere manier betrokken zijn bij de 

Riethorst. Wat hebben we genoten.  

Wat we ook vooral niet moeten vergeten: 

de geweldige piano-actie van onze 

Vrienden van de Riethorst.  

Het resultaat: een eigen piano voor de 

Riethorst waar we regelmatig gebruik van 

maken. Gekoppeld aan de piano-actie was 

er natuurlijk het optreden van Jan Vayne. 

De mooie deurstickers die we gekregen 

hebben van de Vrienden van de Riethorst 

sieren onze deuren. En van de liedbundels 

die ze ook aan ons hebben geschonken 

maken we elke woensdag volop gebruik! 

In de Serre hebben we twee keer een 

mooie dienst met elkaar beleefd: biddag 

en dankdag. En we hebben samen de 

Messiah gekeken.  

Regelmatig hebben we een gespreksgroep 

waarbij zeer afwisselende thema’s ter 

sprake komen, gekozen door de 

bewoners. 

We zijn met de Rode Kruis-bus naar het 

Engelse werk geweest en hebben daar 

kunnen genieten van de prachtige 

omgeving en een heerlijke maaltijd.  

Ook zijn we met de Rode Kruis-bus naar 

Balkbrug geweest en hebben daar een 

dagje doorgebracht bij de ouders van 

Ingrid en daar pannenkoeken gegeten.  

Door een schenking die we vorig jaar van 

de Gasthuizen Zwolle hebben gekregen en 

een gift van de Vrienden van de Riethorst 

hebben we de hele lente en zomer 

wekelijks gebruik kunnen maken van de 

fietstaxi. Elke week kwam deze voorrijden 

en kon een aantal bewoners genieten van 

een rondritje door de stad.  

We hebben in de Theaterzaal van de 

Rivierenhof kunnen kijken naar een 

optreden van het IJssellands Politie 

Mannenkoor. Wat een prachtig gezicht 

was dat, al die mannen in een mooi 

uniform. 

Er zijn weer diverse keurmerken behaald.  

Verschillende collega’s zijn druk met hun 

opleiding. Een aantal is bezig met de 

opleiding voor niveau 3, 4 en 5. Ook 

hebben we een jubileum gevierd.  

Het project Thuiselijkheid heeft ervoor 

gezorgd dat een aantal vrijwilligers 

inmiddels geschoold is in het geven van 

eten en drinken.  
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Op dit moment zijn we in het kader van 

dit project begonnen met de levensboeken 

“Reis door de tijd” voor onze bewoners. 

Namens de stichting Present hebben we 

verschillende groepen mogen ontvangen 

die hier klussen hebben gedaan. Zo 

hebben ze de tuin en het tuinmeubilair 

een grote beurt gegeven en tafelkleedjes 

genaaid.  

Samen hebben we Koningsdag gevierd 

met het hijsen van de vlag en het 

luisteren naar muziek in de Rivierenhof. 

De medewerkers hebben een gezellig 

personeelsfeestje gehad in Wijthmen.  

Het Christelijk Mannenkoor Zwolle heeft 

voor ons opgetreden in de hal van de 

Rivierenhof.  

Ondanks de hevige discussie over het 

Sinterklaasfeest gaan wij dat heerlijk op 

de ouderwetse manier met de bewoners 

vieren. Met warme chocolademelk, 

cadeautjes en gedichtjes en natuurlijk een 

bezoek van Sint en Piet, wordt het vast 

weer een fijn familiefeest.  

Niet vergeten te benoemen dat we met 

elkaar er steeds maar weer voor zorgen 

dat de afdeling er gezellig en netjes uit 

ziet. 

Met alle activiteiten voor ogen die 

dagelijks plaatsvinden, sluit ik dit verhaal 

toch maar af, want … … ik kan zo nog wel 

even doorgaan … …  

Wat hebben wij met z’n allen toch een 

bijzondere, warme, fijne woon- en 

werkomgeving gecreëerd! 

 

 

 

Naast alle mooie momenten, zijn er ook 

verdrietige momenten geweest.  

Er zijn bewoners overleden en herdacht 

tijdens de herdenkingsbijeenkomst.  

Onze gedachten gaan naar uit naar een 

ieder die een dierbare moet missen. 

Verdrietige momenten zijn er ook voor 

een aantal medewerkers en vrijwilligers. 

Het is fijn te ervaren dat er binnen de 

Riethorst zoveel steun gevonden kan 

worden bij elkaar. 

 

Tot slot een klein kerstgedichtje dat naar 

ons idee goed past bij een ieder die 

betrokken is bij de Riethorst:  

 

Wij wensen jullie,  

een kerstmis zo bijzonder 

met telkens weer een ander wonder 

laten we gelukkig zijn met elkaar  

ook in het nieuwe jaar 

 

Ingrid Veltman. 

 

 

AFSCHEID VAN HET 

RIETHORSTNIEUWS 

Zoals tussen de regels door in het vorige 

RiethorstNieuws al te lezen was komt er 

een einde aan ons prachtige blad.  

Een blad dat u voorziet van allerlei leuke, 

maar ook belangrijke informatie.  

Een blad dat door velen wordt gelezen. 

Een blad waar we allemaal veel energie in 

hebben gestopt en daarom doet dit pijn.  
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Maar we beloven u op zoek te gaan naar 

een manier om u toch het wel en wee van 

de Riethorst te laten meebeleven.  

Ook de Vrienden van de Riethorst 

schrijven dit elders in het blad.  

Samen bedenken we vast een oplossing. 

Daarom, geniet extra van deze bijzondere 

editie die weer boordevol staat met alles 

wat er hier met elkaar beleefd wordt. 

 

Medewerkers de Riethorst. 

 

 

GEEN AFSCHEID VAN DE  

VRIENDEN VAN DE RIETHORST 

Sinds het ontstaan van de Stichting 

“Vrienden van de Riethorst” hebben we 

met weerkerende onregelmatigheid ons 

zegje kunnen doen in het RiethorstNieuws 

en we kunnen terugblikken op acties met 

leuke, verrassende en onverwachte 

reacties. 

 

Voor ons, de “Stichting Vrienden van de 

Riethorst”, is een uitlaatklep als een blad 

als dit van groot belang want we hebben, 

laten we eerlijk zijn, uw financiële steun 

wel nodig.  

U elke maand een brief sturen is  

ondoenlijk, u allemaal per mail benaderen 

is vast niet mogelijk, dus gaan wij ons 

bezinnen op een methode u met enige 

regelmaat te bereiken.   

Want met het einde van het Riethorst-

Nieuws verdwijnen de Vrienden natuurlijk 

niet.   

Maakt u zich niet ongerust, u gaat ook in 

de toekomst van ons blijven horen. 

 

STICHTING VRIENDEN VAN 

DE RIETHORST 

De Stichting Vrienden van de Riethorst 

spant zich in voor het welzijn van de 

bewoners van de Riethorst, om hun 

verblijf er zo aangenaam mogelijk te 

maken. We proberen te zorgen voor die 

extra’s die niet uit het normale budget 

gefinancierd kunnen worden maar wel 

heel erg gewenst zijn. 

In 2012 zijn we als Vrienden van start 

gegaan en dat resulteerde eind 2013 in 

een kerstwensboom. Veel bewoners, 

familieleden en medewerkers hebben 

daarin aan ons hun wensen kenbaar 

gemaakt. We zijn blij dat we veel wensen 

in vervulling hebben kunnen laten gaan.   

U hebt daar vast en zeker over gehoord of 

gelezen. 

 

We kunnen echter niet tevreden met de 

armen achterover leunen want er blijft 

werk aan de winkel. Daarbij hebben we 

hulp nodig, ook van u. Om het maar heel 

eerlijk te zeggen, we hebben financiële 

hulp nodig. Elke gift, van welk formaat 

ook is van harte welkom. 

Het kan heel simpel, gewoon overmaken 

op rekening NL05 RABO 0177 8351 09 

van de Stichting Vrienden van de 

Riethorst. Nog mooier zouden we het 

vinden als u er een automatische 

overboeking van zou maken. Want, weet 

u, dat geeft ons wat zekerheid. 
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Wilt u het naadje van de kous weten over 

onze stichting kunt u dat vinden op onze 

website: zgijv.nl/vrienden-van-de-

riethorst. 

 

O ja, een gift in contant geld is natuurlijk 

ook van harte welkom en Ingrid Veltman, 

medewerker Welzijn in de Riethorst, 

neemt die graag voor ons in ontvangst. 

 

Het bestuur van de Vrienden bestaat uit 

Dick Algra, Mas Stel, Hanneke Scholten, 

Simone Toby en Willemien Poppe.  

 

 
 

Met vriendelijke groet,  

het bestuur van de Stichting Vrienden van 

de Riethorst.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KERKDIENSTEN IN DE 

RIVIERENHOF 

De begeleiding van bewoners naar de kerk 
wordt  in principe door familie verzorgd.  
 
Alle kerkdiensten beginnen om 10:00 
uur. 
 
December 
6 ds. J. Vonk 
13  
20 ds. J. vonk  
25 ds. J. Vonk 
 
 

ACTIVITEITEN 2015  

Dagelijks vinden er activiteiten plaats in 
de Riethorst. Deze staan vermeld in het 
RiethorstNieuws, maar zijn ook terug te  
vinden op het bord in de Serre en zo 
mogelijk worden ze dagelijks op het bord 
in de huiskamer geschreven.  
 
Daarnaast vinden er nog andere 
activiteiten plaats. Zet u ze in uw 
agenda??? 
 
4 december  
Sinterklaas 
 
22 december  
Kerstviering 
 
30 december  
Oliebollen bakken 
 
12 januari 2016  
Lezing Anneke van de Plaats voor 
vertegenwoordigers, medewerkers en   
vrijwilligers 
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Ja, u kunt mij noteren als donateur van de Stichting 

Vrienden van de Riethorst 
 

Naam en voorletters: .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

Straat: .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

Postcode en plaats: .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

E-mail adres: .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
 

Datum: .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

 

Handtekening: .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
 

  Optie 1: Ik wens donateur te worden van de Stichting Vrienden van de Riethorst en ik 

maak daarvoor eenmalig / maandelijks / per kwartaal / jaarlijks een bedrag van  € .  .  .  . 

over op rekeningnummer NL05 RABO 0177 8351 09 van de Stichting Vrienden van de 

Riethorst 

 

  Optie 2: Mijn donatie van  € .  .  .  . heb ik overhandigd aan een van de bestuursleden 

van de Stichting Vrienden van de Riethorst of aan Ingrid Veltman, medewerker Welzijn in de 

Riethorst
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ACTIVITEITENOVERZICHT DE RIETHORST 

 

DAG OCHTEND 

10:00 – 12:00 uur 

WAAR AANWEZIG 

MAANDAG Groepsactiviteit 1) 

 

Individuele activiteiten 2) 

Activiteitenruimte 

 

Woonkamers/kamers 

Welzijnsmedewerker 

en vrijwilligers 

Vrijwilligers 

DINSDAG Muziekactiviteit 

 

Individuele activiteiten 

Activiteitenruimte 

 

Woonkamers/kamers 

Welzijnsmedewerker 

en vrijwilligers  

Vrijwilligers 

WOENSDAG Samenzang 

Individuele activiteiten 

Serre 

Woonkamers/kamers 

Vrijwilligers 

Vrijwilligers 

DONDERDAG Gym 

 

Individuele activiteiten 

Activiteitenruimte 

 

Woonkamers/kamers 

Medewerker, stagiaire 

en vrijwilligers 

Welzijnsmedewerker 

en vrijwilligers 

VRIJDAG Groenactiviteit Activiteitenruimte Welzijnsmedewerker 

en vrijwilligers 

ZATERDAG Individuele activiteiten Woonkamers Vrijwilligers 

ZONDAG Kerkdienst  

(oneven weken) 

Rivierenhof Familie en vrijwilligers 

 

 

DAG MIDDAG 

14:00 – 16:00 uur 

WAAR AANWEZIG 

MAANDAG Individuele activiteiten Woonkamers/kamers Vrijwilligers 

DINSDAG Groepsactiviteit 3) 

 

Individuele activiteiten 

Activiteitenruimte 

 

Woonkamers 

Stagiaires en  

vrijwilligers 

Vrijwilligers 

WOENSDAG Individuele activiteiten Woonkamers Vrijwilligers 

DONDERDAG Groepsactiviteit 3) 

 

Individuele activiteiten 

Activiteitenruimte 

 

Woonkamers 

Stagiaires en  

vrijwilligers 

Vrijwilligers 

VRIJDAG Individuele activiteiten Woonkamers  Vrijwilligers 
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Toelichting activiteitenoverzicht:  

 
1)  Op de maandagochtend vindt er een groepsactiviteit plaats. De maandag heeft een terugkerend 

maandschema: 

Eerste maandag: koffiedrinken in de activiteitenruimte, daarna pianomuziek luisteren en 

meezingen in het loopcircuit rondom de vleugel. 

Tweede maandag: een bakactiviteit in de activiteitenruimte. 

Derde maandag: zingen en daarbij zelf muziek maken met muziekinstrumentjes. 

Vierde maandag: een beweegactiviteit. 

Mocht er een vijfde maandag zijn dan wordt die ochtend een keuze gemaakt. 

 
2)  Onder individuele activiteiten worden veel verschillende dingen verstaan. U kunt denken aan 

wandelen, voorlezen, nagels lakken, bewegen, zingen, muziek luisteren en praatje maken.  

 
3)  Op de dinsdag- en donderdagmiddag wordt tijdens de groepsactiviteit een beweegactiviteit 

aangeboden. 

 

 De laatste maandagmiddag van de maand is de gespreksgroep “Waar je er als mens toe doet” in 

de Serre onder leiding van Marry Schuurman en Ingrid Veltman. 

 

 

Activiteitenaanbod in de avonduren in de Riethorst: 

 

 De namiddag/avond begint vaak met het delen van sap door de medewerkers zorg, met grote 

regelmaat ondersteund door vrijwilligers. Tijdens dit moment worden ook individuele activiteiten 

aangeboden. 

 De voorbereidingen voor de maaltijd, het eetmoment zelf en het opruimen wordt verzorgd door 

de medewerkers zorg, met regelmatige ondersteuning  van  familie en vrijwilligers. 

 De avondinvulling is afhankelijk van aanwezigheid van een vrijwilliger en de stemming van de 

bewoners. Met de aanwezigheid van een familielid/vrijwilliger kunnen er individuele activiteiten 

worden aangeboden. 

 

Ook is de Fietstaxi weer op dinsdagochtend aanwezig om een bewoner een ritje aan te bieden. 

 

Mocht u verder nog vragen hebben over de activiteiten. Of misschien heeft u tips of ideeën? Neem 

dan contact op met Ingrid Veltman (i.veltman@zgijv.nl  of 038 – 456 1868).  

Graag willen wij als medewerkers een goed activiteitenaanbod aanbieden passend bij de bewoners 

en bij onze mogelijkheden. 
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