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LAATSTE EDITIE VAN HET 

ESDOORNNIEUWS 
 
Zoals u wellicht al in het vorige 
EsdoornNieuws 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 EsdoornNieuws.  
 
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… 
 

Mensen waar je blij van wordt… 
 
Er zijn van die mensen die je dag een 
gouden randje geven; mensen waar je blij 
van wordt, alleen al als je ze ziet. Ze 
stralen positiviteit uit en oprechte 
aandacht; je voelt dat je voor de ander 
van betekenis bent. Vanmorgen 
ontmoette ik een vrouw die zo’n 
uitwerking op me heeft. We begrijpen 
elkaar zonder veel woorden. Altijd als ik 
haar heb ontmoet voel ik me blij, het is 
net of mijn dag wat lichter is geworden. 
Voor mij straalt zij iets uit van God. 
 
In deze tijd van het jaar vieren we de 
komst van Jezus Christus in de wereld. 
Daarbij klinken namen als ‘Het Licht der 
wereld’ en ‘Immanuel’ – dat betekent: 
God met ons. Al vanaf zijn geboorte had 
Hij een bijzondere uitstraling. In veel 
verhalen staat dat mensen die Hem 
ontmoet hadden daar een ander mens van 
werden: blijer en vrijer. Ze voelden dat Hij 
begreep wat in hen omging. Hij gaf hen 
het gevoel van waarde te zijn. Dat 
veranderde hun kijk op zichzelf, op het 
leven en hun manier van omgaan met 
anderen.  
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Ik geloof dat mensen die ons blij maken 
door hun houding en aandacht handelen 
in de geest van Jezus. Hij heeft op een 
heel bijzondere manier de kern van het 
christelijk geloof waargemaakt: God 
liefhebben boven alles en je naaste als 
jezelf.  
God liefhebben, dat is blij zijn met de 
zekerheid dat Hij van jóu houdt; dat je 
voor Hem een kostbaar mens bent, hoe je 
ook over jezelf denkt en hoe je leven er 
ook uitziet. Als je daar van overtuigd bent, 
verandert dat je kijk op je naaste: die 
ander is net zo kostbaar als jij en het 
waard om van te houden. Als je weet dat 
jij er zijn mag, raak je minder op jezelf 
gericht en kun je meer openstaan voor de 
mensen om je heen.   
Jezus was diep overtuigd van de liefde van 
Zijn Vader en deelde daar onvoor-
waardelijk van uit. Tot op de dag van 
vandaag brengt die liefde vreugde en Licht 
in het leven van mensen. 
 
Wat zou het mooi zijn als we allemaal 
leven en werken in Zijn geest en voor 
elkaar mensen zijn waar je blij van wordt. 
Dan krijgt elke dag een gouden randje!    
 
Marry Schuurman (geestelijk verzorger). 
 
PS: Vanwege de uitgave van het nieuwe 
magazine Jo! is dit het laatste nummer 
van het EsdoornNieuws. Daarmee komt na 
tien jaar ook een einde aan mijn 
‘geschrijf’. Eerlijk gezegd vind ik dat zelf 
niet zo erg: ik ga liever rechtstreeks met 
mensen in gesprek. Mocht u of jij mij naar 
aanleiding van dit stukje, of om een 
andere reden willen spreken, dan maak ik 
graag een afspraak. Ik ben bereikbaar via 
telefoon 06 – 10 33 56 36, of e-mail 
m.schuurman@zgijv.nl 

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. 

 

(auteur onbekend) 

 

 

Stille Nacht, Heilige Nacht 

 

1. Stille Nacht! Heilige Nacht! 

Alles schläft, einsam wacht 

Nur das traute hoch heilige Paar. 

"Holder Knab' im lockigen Haar, 

Schlaf in himmlischer Ruh', 

Schlaf in himmlischer Ruh!" 

 

2. Stille Nacht! Heilige Nacht! 

Gottes Sohn, o, wie lacht 

Lieb' aus deinem göttlichen Mund, 

Da uns schlägt die rettende Stund', 

Christ, in deiner Geburt, 

Christ, in deiner Geburt! 
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6. Stille Nacht! Heilige Nacht! 

Hirten erst Kund gemacht. 
Durch der Engel Hallelujah, 

Tönt es laut von fern und nah: 

"Christ, der Retter ist da, 

Christ, der Retter ist da!" 

 
Hierboven drie coupletten van de originele 
Duitse tekst van het ‘Stille nacht’. 

Wij kennen dit lied in de vrije vertaling 
van Johannes IJserinkhuysen. 

Hoewel deskundigen kritisch zijn, is dit 
lied bij velen geliefd en wordt het nog 
altijd graag en in vele talen gezongen. 
‘Stille nacht, heilige nacht’ is, denk ik, wel 
het bekendste kerstlied ter wereld.  

Iemand noemde het een ‘gelegenheids-
lied’ èn een ‘verlegenheidslied’, want het 
verhaal gaat dat het ontstond ‘uit nood’ 
omdat het orgel(tje) in de kapel van het 
ingesneeuwde bergdorp Oberndorf 
(Oostenrijk) het daags voor Kerst 1818 
begaf. Op zo’n korte termijn was het niet 
te repareren en in der haast dichtte 
Joseph Mohr een passend lied voor de 
nachtmis. Mohr was kapelaan en bevriend 
met de onderwijzer en cantor-organist 
Franz Xaver Gruber, die nog dezelfde dag 
de melodie schreef.  

En zo werd het ‘Stille nacht’ geboren en 
voor het eerst in die kerstnacht in de St. 
Nicolakerk van Oberndorf gezongen, 
zonder orgel, maar met gitaar-
begeleiding. Mohr zong de tenor- en 
Gruber de baspartij, terwijl een koor 
telkens de twee slotregels herhaalde. 

Het verhaal van het defecte orgel moet 
wel de keuze van gitaarbegeleiding 
verklaren, maar misschien wilden Mohr en 
Gruber gewoon een keer heel iets anders 
laten horen. Geen orgel-, maar 

gitaarmuziek, geen Latijns gezang, maar 
een lied in de landstaal. 

Enkele jaren later hoorde de orgelbouwer 
Karl Mauracher het lied zingen en hij nam 
het mee naar Tirol. Daar werd het 
opgenomen in het repertoire van de 
straatzangersgroep Strasser, die Duitse 
jaarmarkten en kermissen afliep. 

Andere straatmuzikanten namen het over 
en één nam het kerstlied mee op tournee 
in de Verenigde Staten. Waar het vandaan 
kwam wist uiteindelijk niemand meer en 
na verloop van tijd raakte het in de 
vergetelheid. 

Maar op een gegeven moment verscheen 
het kerstlied in gedrukte liederen-bundels, 
in ons land bijvoorbeeld in de bundel 119-
Gezangen van de Gereformeerde Kerken 
uit 1962. Sindsdien werd het ook weer 
gezongen in kerkdiensten en 
kerstvieringen als was het nooit 
weggeweest. In Oberndorf is nu nog een 
‘Stille Nacht-kapel’, waarvan de 
gebrandschilderde ramen de makers 
tonen: Mohr met papier en ganzenveer en 
Gruber met een gitaar.  

 

Gerhard Kruizinga,  

geestelijk verzorger het Zonnehuis. 

             

         
                Stille Nacht-kapel 
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Joseph Mohr raam 

 

 

BERICHT VAN DE 

CLIËNTENRAAD (CR) 
 

Leden cliëntenraad 

 

Mevrouw Ali van Dijk-Buffinga (voorz.) 

(adijbu@planet.nl) 

 

De heer Evert Boven 

(evertdiny.boven@home.nl) 

 

Mevrouw Nanny Maatkamp 

(maatk034@planet.nl) 

 

Mevrouw A. Boersma-Hoorn (K 308)  

Mevrouw G. Duinkerken-Ezinga (K 306) 

De heer J. Raidt (K 311) 

 

 

 

Even voorstellen  

   

               
 

Graag wil ik mij aan u voorstellen. 

Mijn naam is Nanny Maatkamp-Nijhof  

en sinds 1 september 2015 ben ik lid van 

de Cliëntenraad van de Esdoorn. 

Sinds mei van dit jaar woont mijn man 

Cees Maatkamp in de Esdoorn en 

zodoende leef ik mee met het wel en wee 

van de bewoners.  

Ik ben geboren in Amersfoort en in 1970 

zijn wij verhuisd naar Hasselt.  

Sinds maart 2013 wonen we in een  

appartement in Stadshagen omdat mijn 

man de ziekte van Parkinson heeft.  

Helaas werd Cees zieker en was 

thuisblijven geen optie. 

Wij zijn gelukkig met onze 4 kinderen en 

tot nu toe 5 kleinkinderen; als alles goed 

gaat hebben we er 7 in 2016. 

Ik hoop dat ik wat kan betekenen voor de 

bewoners van de Esdoorn.  

Er komt best veel kijken, vooral ook nu er 

zoveel veranderingen zijn, maar ik ga mijn 

best doen.  

 

Met vriendelijke groet, 

Nanny Maatkamp. 
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VOOR VRIJWILLIGERS 

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) 
 
Namens de Esdoorn  
Brenda Klompjan (winkel) 
Janny Kramer (winkel) 
 
Secretariaat Vrijwilligersraad 
Wilma Buitenhuis 
Telefoon 06 – 51 56 69 53 
E-mail w.buitenhuis@zgijv.nl 
 
 

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. 
 

 

BEZOEK AARDBEIEN-

KWEKERIJ KALTER 

 
Woensdagmiddag 23 september hebben 

we met een aantal bewoners een bezoek 

gebracht aan aardbeienkwekerij Kalter in 

IJsselmuiden. De eigenaresse gaf een 

uitgebreide uitleg hoe en wat er allemaal 

gebeurt om een goede en mooie aardbei 

te krijgen.  

 

Na deze uitleg werd er genoten van koffie 

en thee met erg lekker aardbeiengebak.  
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Ook van de producten die te koop waren 

in de winkel werd ruim gebruik gemaakt.   

 
 

 

BURENDAG 

De jaarlijkse Burendag werd gehouden op 

zaterdag 26 september. Tegelijkertijd 

waren er ook een markt en een 

rommelmarkt georganiseerd.    

 

Op verschillende kramen werden diverse 

artikelen aangeboden. De rommelmarkt 

werd druk bezocht. Ook de keuken was 

vertegenwoordigd met een heerlijke 

proeverij. De opbrengst komt ten goede 

aan de bewoners van de Esdoorn. 

 

AFSCHEID MARGREET 

BOUWHUIS 

 

Bewoners namen afscheid van Margreet 

op 30 september. Zij had gevraagd om dit 

te doen onder het genot van een high tea. 

Ook tante Es en mevrouw Doorn waren 

aanwezig. Op ludieke manier bracht het 

duo verschillende gebeurtenissen in het 

leven van Margreet naar voren, 

ondersteund met een toepasselijke 

attentie. 
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Van de high tea met allerhande 
lekkernijen werd volop genoten; hulde aan 
de keukenbrigade! Aan het eind van de 
bijeenkomst kreeg Margreet door elke 
bewoner een bloem aangeboden. Margreet 
bedankte iedereen voor de aanwezigheid 
en voor de vele jaren dat zij in de Esdoorn 
heeft mogen werken. De gekregen 
bloemen zijn bij Margreet thuis tot een 
groot bloemstuk gemaakt. 

 

SALONORKEST SLOOM 

 

 

Op 13 oktober trad het salonorkest Sloom 
op met liedjes en sketches uit de bonte 
dinsdagavond trein. Veel bekende oude 
liedjes werden door de bewoners 
meegezongen. 

 

 

OPTREDEN 
ZANDBERGZANGERS 

 

De Zandbergzangers uit IJsselmuiden 
zongen voor en met ons op 28 oktober. 
Zij brachten een programma van 
geestelijke en vaderlandse liederen, 
afgewisseld door solozang en gedichten. 
Het was een mooie middag. 
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VRIJWILLIGERSAVOND 

 
 

Donderdag 29 oktober vond de jaarlijkse 

vrijwilligersmiddag/avond plaats.  

Evenals het voorgaande jaar was er weer 

een leuk programma met workshops, met 

als thema de herfst, samengesteld en er 

waren veel vrijwilligers aanwezig. 

 

Als afsluiting van de vrijwilligersavond 

hebben we samen genoten van een 

heerlijke maaltijd. Deze maaltijd was 

bereid door de vrijwilligers die deelnamen 

aan de workshop herfstgerechten maken. 

Samen eten is natuurlijk altijd heel erg 

gezellig en zien eten doet eten … …  

Het was een zeer geslaagde 

vrijwilligersmiddag/avond en wij willen 

alle vrijwilligers bedanken voor hun inzet 

want zonder jullie kunnen we het niet! 

 
Mocht u zelf de gerechten willen maken, 

hiernaast staan de recepten. 
 
 
 
 

Romige tomatensoep met blauwe 
kaas, serveren met rustiek brood  

Ingrediënten per liter: 

- 0,75 kilo rijpe tomaten, ontveld & 

ontpit, in vieren gesneden 

- 1 teentje knoflook, geperst 

- 1 eetlepel boter 

- ½ prei 

- 1 kleine winterwortel 

- 0,6 l kippenbouillon 

- 60 gram blauwschimmelkaas, 

verkruimeld 

- 0,2 l slagroom 

- verse basilicum, peterselie 

- 90 gram bacon, gebakken en 

verkruimeld 

 

- Verwarm de oven voor op 200ºC.  

- Leg de tomaten in een ondiepe schaal 

en bestrooi met knoflook en wat zout 

en peper. Zet de schaal 35 minuten in 

de oven. 

- Verhit de boter en fruit de prei en de 

wortel met een beetje zout en peper. 

Bak 10 minuten onder regelmatig 

roeren tot de groente zacht is. 

- Roer de bouillon en de tomaten 

erdoor. Breng aan de kook en laat 20 

minuten zachtjes koken. 

- Voeg blauwschimmelkaas, slagroom 

en basilicum toe en pureer in porties 

tot een gladde massa. Breng op 

smaak, de soep niet meer laten koken.                  

Serveer met een garnering van 

verkruimelde bacon, peterselie & 

rustiek brood. 
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Aardappelcupcakes 

Ingrediënten per 4 stuks: 

- 400 gram kruimige aardappelen,    

geschild en in stukken 

- 30 ml volle melk 

- 2 eetlepels olijfolie 

- 1 eidooier 

- 2 zongedroogde tomaten in olie,  

uitgelekt en in reepjes gesneden 

- 1 theelepel Provençaalse kruiden 

- 75 gram geraspte jong belegen kaas 

Extra: 4 papieren cakevormpjes, spuitzak 

met kartelmondje 

- Kook de aardappelen met zout gaar in 

ongeveer 20 minuten, droog laten 

stomen. 

- Verwarm de oven voor op 200ºC.  

- Stamp de aardappelen met de melk, 

de olijfolie en de eidooier tot een 

smeuïge puree. Meng er de reepjes 

tomaat, ⅔ van de kaas en de kruiden 

door en breng op smaak met zout en 

peper. 

- Spuit de puree in de cakevormpjes en 

bestrooi met de rest van de kaas. 

- Bak 10 minuten in de voorverwarmde 

oven. 

 
Groentecrumble   

Ingrediënten 8 personen: 

- 5 plakken oud tarwebrood 

- 100 gram Gran Pardano kaas geraspt 

- basilicum en peterselie 

- 1 knolselderij 

- 500 gram winterwortel 

- 3 rode uien, in partjes 

- 50 ml olijfolie 

Extra: keukenmachine 

- Verwarm de oven voor 200ºC. 

- Snijd de plakken brood in blokjes en 

leg deze op een bakplaat en rooster ze 

10 minuten in de oven terwijl deze 

voorverwarmt. Schep halverwege om. 

Laat de kruimels afkoelen en maal ze 

samen met de kaas fijn in de 

keukenmachine. Voeg de kruiden toe 

en maal tot het mengsel groen is. 

- Snijd de knolselderij en de 

winterwortel in frietjes en leg op een 

ondiepe ovenplaat. Meng met de ui. 

Schep om met olie en zout en peper. 

Rooster de groenten 25 minuten in de 

oven. 

- Bestrooi de groenten met het 

broodkruim en bak nog 10 minuten tot 

het kruim goudbruin is. 

 

Ratatouille met pompoen 

Ingrediënten voor 4 personen: 

- 4 eetlepels olijfolie 

- 2 uien, gesnipperd 

- 2 teentjes knoflook in plakjes 

- 2 courgettes in blokjes 

- 200 gram pompoen in blokjes 

- 2 takjes tijm 

- 1 laurierblad 

- 1 blikje tomatenblokjes 

- 1 groentebouillontablet 

- 1 blikje (spaanse) witte bonen 

- 2 eetlepels peterselie of selderij 

fijngehakt 

 

- Verhit de olie en fruit hierin de ui in 

circa 5 minuten zacht. Voeg de 

knoflook en alle groenteblokjes toe en 

roerbak een paar minuten mee.                                        

- Voeg de kruiden, tomatenblokjes en 

bouillontablet toe en laat op 

middelhoge stand aan de kook komen. 
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Leg het deksel op de pan en laat de 

ratatouille op een lage stand circa 20 

minuten sudderen.  

- Voeg de bonen toe en laat nog circa 10 

minuten sudderen. Bestrooi de 

ratatouille met de peterselie of 

selderij.   

Rucolasalade met witte druiven, kaas 
en noten 

Ingrediënten 4 personen: 

- Dressing: 4 eetlepels olijfolie,  

1 eetlepel witte wijnazijn, 1 theelepel 

mosterd, en peper en zout naar smaak 

- 150 gram oude kaas 

- 75 gram rucola 

- 250 gram witte pitloze druiven 

- 2 eetlepels grof-gehakte walnoten 

 

- Klop een dressing van de wijnazijn, 

zout, peper en olijfolie en mosterd. 

- Snijd de kaas in blokjes van ½ cm. 

- Meng met de rucola, de druiven en de 

walnoten. Schep de dressing erdoor. 

 

Trifle met appels en Baileys 

Ingrediënten: 

- 3 stevige appels (Elstar) 

- 15 gram boter 

- 50 gram suiker 

- sap van een halve citroen 

- 200 gram cake 

- 125 ml Bailey’s Irish Cream Likeur 

- 125 ml slagroom 

- 125 gram mascarpone 

- takje verse munt 

 

 

- Schil de appels, verwijder de 

klokhuizen en snijd het vruchtvlees in 

parten. Smelt boter in een pan en 

schep de appelpartjes met 25 gram 

suiker en het citroensap erdoor. Smoor 

de appel afgedekt op zacht vuur en 

laat daarna zonder deksel licht 

kleuren. Laat de appel afkoelen. 

- Snijd de cake in blokjes en verdeel ze 

in een (glazen) schaal met vlakke 

bodem. Schenk de helft van de likeur 

erover en laat dit even staan zodat de 

cake de likeur kan opzuigen. Klop in 

een kom de slagroom en de 

mascarpone met 25 gram suiker en de 

rest van de likeur tot een stevige 

crème. 

- Verdeel de appel over de cake en strijk 

het roommengsel erover uit. Laat de 

trifle in de koeling 1 uur stevig 

worden. Garneer met muntblaadjes. 

 

Appel-perencrumble  

Ingrediënten 10 personen: 

- 6 rijpe handperen 

- 6 appels 

- 200 gram koude roomboter in klontjes 

- 200 gram fijne tafelsuiker 

- merg uit 1 vanillestokje 

- 150 gram fijngemalen hazelnoten 

- 200 gram bloem 

 

- Schil de appels en de peren en snijd ze 

in blokjes. 

- Verhit 50 gram boter en roer er 50 

gram suiker door en het merg uit het 

vanillestokje. Bak hierin de vruchten 

onder voorzichtig omscheppen. 

- Meng voor het kruimeldeeg noten, 
bloem en 150 gram suiker in een kom.  
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Voeg 150 gram boter toe en wrijf met 
de vingertoppen tot een mengsel dat 
op broodkruim lijkt. 

- Schep de vruchten op een ingevette, 
ondiepe ovenplaat en strooi de 
kruimellaag erover. Bak de crumble in 
25-35 minuten goudgeel in een 
voorverwarmde oven op 180°C. 

 
 

BRUTUS OP BEZOEK 
 

 
 

Maandag 9 november bracht Brutus 
Dierenopvang een bezoek op het 
binnenplein voor de woningen.  
De drie jonge mannen en een dame 
hadden weer een hele beestenboel 
meegenomen.  
 

 
 

De jongens hadden elk op hun schouder 
heel stoer een grote papegaai of een 
roodstaartpapegaai zitten.  
Verder had de dame een best wel grote 
hond vast aan een riem. 

Naast deze dieren waren er ook drie 
konijnen, een jong poesje, een hamster, 
een cavia en drie kippen.  
De konijnen voelden heerlijk zacht aan, 
een daarvan was een grote Vlaamse reus. 
We mochten de dieren op schoot om te 
aaien en te knuffelen. 
 

 
 

De kippen wilden ook wel op schoot maar 
verkenden toch liever de omgeving.  
De kippen poepten er ondertussen ook 
lustig op los, maar de jongens maakten 
alles weer keurig schoon. 
Het was een fijne gezellige middag. 
 
 

PARIJS 
 
Parijs, heel de wereld denkt aan jou 
en met jou mee, na deze vreselijke 
ongelooflijke mensonterende aanslag 
 
Parijs, figuren, ik durf het geen mensen 
meer te noemen, die zo maar, ja echt 
zomaar aan het moorden slaan 
 
Parijs, de dood vierde en viert nog de 
overmacht binnen jouw muren, groot is 
het verdriet, het onbegrip, als ik dat zo 
zeggen mag 
 
Parijs, vele ziekenhuizen vechten om levens 
hetgeen soms lukt, maar soms ook niet 
dan moeten zij nog weer een leven laten 
gaan 
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Parijs, dat jij, als slachtofferstand, steun 
mag krijgen 
maar ook allen, die bij dit grote leed 
betrokken zijn 
Dat het een plek vindt, men er rust bij kan 
vinden 
Mensen doen zich vaak groot voor, maar zijn 
klein 
 
Parijs, heel de wereld is bij uw leed 
betrokken 
laat dit u sterken en kracht geven 
En zo’n terreurdaad nooit meer mag 
plaatsvinden 
Men vrede kan vinden in het leven 
 
Ria Companje (vrijwilligster).  
 
 

WEKELIJKSE ACTIVITEITEN 
 

Zondag 
Kerkdiensten (tenzij er een apart bericht 
is aangeleverd): iedere zondag om 
10:00 uur kunt u (in principe) via de 
kabelkrant van de Esdoorn de kerkdienst 
van de Opstandingskerk volgen. Diensten 
van andere kerken zijn via een ‘kerkradio’ 
te beluisteren. U kunt dit aanvragen via 
de kerkenraad van uw gemeente.  
 

Maandag 
Op maandagmorgen Meer Bewegen 
Voor Ouderen.  
Dit begint om 10:45 uur en wordt  
gegeven door Yolanda Menkveld in “Achter 
de Kapper” (begane grond). 
 
Elke maandagmiddag is er een creatieve 
middag in “Achter de Kapper”. 
Dit alles onder het genot van een kopje 
koffie of thee. 

U leest hier altijd meer over op het 
actuele activiteitenoverzicht. 
 

Dinsdag 
Iedere dinsdagmorgen zal de heer 
Petter van 10:30 tot 11:30 uur in  “Achter 
de Kapper” een verhaal voorlezen. 
Iedereen is welkom. 
 
Elke dinsdagmiddag is er van 14:30 tot 
16:00 uur Bingo in “Achter de Kapper”. 
 

Woensdag 
Op woensdagmiddag wordt regelmatig 
een grote activiteit, bijvoorbeeld een 
themamaaltijd, of een kleine activiteit 
georganiseerd, zoals wandelen, een uitje.  
U leest hier altijd meer over op het  
actuele activiteitenoverzicht. 
 

Donderdag 
Donderdagmiddag vanaf 14:30 uur in 
“Achter de Kapper” gezellig met elkaar 
zingen. 
 

Vrijdag 
Elke vrijdagavond is er een weeksluiting 
waarin predikanten en kerkelijk werkers 
uit verschillende Zwolse kerken voorgaan. 
Er wordt gezongen uit de eigen bundels 
van de Esdoorn. Hierin zijn psalmen, 
gezangen en andere geestelijke liederen 
uit verschillende bundels opgenomen. 
Tijd: 19:00 – 19:45 uur, met aansluitend 
koffie en thee, in “Achter de Kapper”.  
 
Verder worden er nog allerlei andere 
eenmalige activiteiten georganiseerd zoals 
een modeshow, amusement, optreden 
koren, tentoonstellingen enz.  
De informatie hierover vindt u op het 
wekelijkse activiteitenoverzicht dat elke 
bewoner ontvangt. 
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ALGEMENE ACTIVITEITEN 
 

Receptie 
De receptie is van maandag t/m vrijdag 
geopend van 08:30 tot 18:00 uur en op 
zaterdag van 10:00 tot 15:30 uur. 
 

 
 
Restaurant en bar  
Het restaurant en de bar “Onder de 
Esdoorn” zijn van maandag t/m zondag 
geopend van 09:00 tot 19:00 uur. 
Vanaf 10:00 uur is er voor de bewoners 
gelegenheid om gezamenlijk koffie te 
drinken.  
 
Kapsalon 
De kapsalon is geopend op dinsdag-, 
woensdag- en donderdagmorgen van 
09:00 tot 13:00 uur. De kapsalon bevindt 
zich tegenover de receptie.  
 

 
 
Pedicure 
De pedicure komt op afspraak bij u in uw 
appartement.  

Bibliotheek 
Boeken zijn beschikbaar in “Achter de 
Kapper" op de begane grond. 
Elke donderdagochtend bezoeken  
vrijwilligers met de boekenkar de 
bewoners. Tevens is elke 
donderdagochtend iemand aanwezig  
bij de bibliotheek die u kan helpen met 
het maken van een keus. 
 
Huiswinkel 
De huiswinkel is geopend van maandag- 
t/m zaterdagmorgen van 10:00 tot 11:30 
uur. De huiswinkel bevindt zich naast de 
receptie. 
 

 
 
Kabelkrant 
Op kanaal 24 van uw televisie kunt u de 
kabelkrant van de Esdoorn volgen.  
Hier staat informatie op die handig voor u 
kan zijn.  
Wat kunt u zoal op de kabelkrant lezen? 
 openingstijden receptie 
 openingstijden kapper 
 aanwezigheid linnendienst 
 bewonersnieuws 
 kerkdiensten 
 activiteitenagenda 
 en andere leuke wetenswaardigheden  

 
Voor vragen over de kabelkrant kunt u 
terecht bij de medewerksters van de 
receptie. 
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Secretariaat:  Esdoornstraat 7 

 8021WB  Zwolle 

Bankrekening: NL74 INGB 0692 0308 32 

 
Vrienden op zoek naar donateurs 
Al jaren spant de Stichting Vrienden van 

de Esdoorn zich in voor het welzijn van de 

bewoners van de Esdoorn, dit om het 

verblijf van de bewoners zo aangenaam 

mogelijk te maken. Wij proberen te 

zorgen voor die extra’s die niet uit het 

normale budget gefinancierd kunnen 

worden maar die wel nodig zijn. 

De Vrienden van de Esdoorn hebben in de 

loop der jaren al heel wat kunnen 

realiseren. 

Wilt u ons helpen zodat wij voor de extra’s 

kunnen blijven zorgen? Meld u dan aan als 

donateur! Donateurs ontvangen jaarlijks 

onze nieuwsbrief en blijven zo op de 

hoogte. 

 

Vul de onderstaande bon in en lever deze 

in bij de receptie van de Esdoorn. Ook 

kunt u ons steunen met een eenmalige 

gift door deze over te maken op 

rekeningnummer NL74 INGB 0692 0308 

32. 

 

Met vriendelijke groet, 

het bestuur van de  

Stichting Vrienden van de Esdoorn. 

 

 
                                                                                                         
 

Ja, u kunt mij noteren als donateur van de Stichting 

Vrienden van de Esdoorn 
 
Naam en voorletters: .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

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

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

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

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

 
U mag jaarlijks mijn bijdrage van € .  .  .  .  . incasseren van mijn 
bankrekeningnummer.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
(s.v.p. bedrag en uw rekeningnummer invullen) 
 


