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LAATSTE EDITIE VAN HET 

HOEKSTEENIEUWS 

Zoals u wellicht al in het vorige 

HoeksteeNieuws 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 HoeksteeNieuws.  

 

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… 

 

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.  

 

 

                Stille Nacht-kapel 

 

 

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.  
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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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Joseph Mohr raam 

 

Gerhard Kruizinga,  

geestelijk verzorger het Zonnehuis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AFSCHEID COLLEGA’S 

Maandag 28 september hebben we 

afscheid genomen van onze collega’s 

wiens functie door de reorganisatie is 

komen te vervallen. 
 

Tijdens een samenzijn bij Tante Pos werd 

stilgestaan bij het afscheid van deze  

collega’s. Zij werden toegesproken en 

kregen een bloemetje en een cadeaubon  

aangeboden. 

 

 
 

 
Collega’s die afscheid namen: 

Jennie Veurink, Wilma Woker, Evelien de Weerd, 

Anita Smeenck en Ineke Minkjan 

 

Wij willen de collega’s bedanken voor de 

prettige en plezierige samenwerking en 

wensen hen voor de toekomst alle goeds.   
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ACTIVITEITEN DAGBESTEDING 

AAN DE VECHT 

Nu de herfst alweer in volle gang is en we 

afscheid hebben genomen van de 

heerlijke zomer genieten we weer volop 

van mooie herfstkleuren. Alles heeft zijn 

charmes. 

De afgelopen periode hebben we veel 

activiteiten gedaan met de cliënten van de 

dagbesteding. Onze vrijwilligers hebben 

ons daar heel goed mee geholpen; 

hiervoor nogmaals onze dank! 

Zo zijn we in september naar de pluktuin 

in Nieuwleusen geweest. We zijn er 

gastvrij ontvangen en hebben genoten 

van de mooie asters en zonnebloemen die 

op het veld stonden. Natuurlijk gingen we 

allemaal met een dikke bos naar huis. 

 

 

 
 

 

Op dit moment doen we in verband met 

het weer wat meer activiteiten binnen. 

We breien veel, schilderen,doen  

spelletjes, bakken en koken. Maar ook 

gymnastiek, ontspanning en de zang 

staan wekelijks op het programma.  

 

 
 

Bij goed weer maken we een wandeling 

buiten en gaan we lekker naar de stad 

voor een kop koffie. 

 

 
 

Op dit moment zijn we alweer een beetje 

aan het kijken naar de leuke activiteiten in 

de drukke maar gezellige december-

maand.  

Ondanks dat de dagen donker en korter 

worden en we meer binnen zitten bij de 

kachel zijn er op de dagbesteding Aan de 

Vecht nog volop activiteiten te doen.  
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STRONG SISTER RUN 

HELLENDOORN 

 

 
 

 

De Hoekstee is druk bezig met de 

voorbereidingen voor de Strong Sister Run  

op zaterdag 3 september 2016 in 

Hellendoorn. 

Die zaterdag gaan we proberen zoveel 

mogelijk geld voor de Hoekstee binnen te 

halen. 

Verder berichtgeving volgt. 

 

Groetjes, collega’s de Hoekstee 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DONATIE TVM FOUNDATION 

AAN DE HOEKSTEE 

 

 

 

Op woensdag 7 oktober heeft de TVM 

Foundation een cheque van 2500 euro 

uitgereikt aan de Vrienden van de 

Hoekstee in Ommen. Het geld is gebruikt 

voor de bouw van een houten berging in 

de fraaie belevenistuin van de Hoekstee, 

waarin zelfs (plastic) koeien grazen. De 

cheque werd aangeboden door Joop 

Atsma, voorzitter van de TVM foundation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HoeksteeNieuws, jaargang 6, nummer 36, december 2015 

 

8 

ECHTPAAR BATTERINK           

65 JAAR GETROUWD 

 

 
 

Zondag 18 oktober waren de heer en 

mevrouw Batterink 65 jaar getrouwd. 

Zij kregen een heerlijke taart overhandigd 

en vierden dit heugelijke feit samen met 

hun kinderen en familie. 
 

 
 

 

MAANDAG WASDAG 

 

 

In Nederland werd wasgoed traditioneel 

veelal op maandag gewassen (vandaar de 

uitdrukking "maandag wasdag"). 

En zo zijn we op maandagmorgen 26 

oktober gestart met de wasochtend. Op 

deze ochtend doen we gezamenlijk met de 

bewoners de was. We halen de was uit de 

droger en strijken en vouwen het op zodat 

het weer netjes de kast in kan. 
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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) 

 

Namens de Hoekstee  

Margriet Bleekemolen 

Ans Poelarends 

 

Secretariaat Vrijwilligersraad 

Wilma Buitenhuis 

Telefoon 06 – 51 56 69 53 

E-mail w.buitenhuis@zgijv.nl  

 

 

Vrijwilligersbijeenkomst in de 

Hoekstee  

 

Maandag 2 november werd er in de 

Hoekstee een vrijwilligersbijeenkomst 

gehouden met als thema: “Hoe ga je met 

de bewoners binnen de Hoekstee om?”. 

De keuze voor deze thema-avond kwam 

voort uit vragen van vrijwilligers. 

Voor deze thema-avond hadden zich 35 

vrijwilligers opgegeven.  

We begonnen om 19:00 uur met koffie en 

thee. Daarna werd door psycholoog Ruth 

Schotborgh uitgelegd wat voor vormen 

dementie we het meeste tegenkomen in 

de Hoekstee en hoe het geheugen werkt. 
 

 
 

Er was voldoende tijd voor vragen van 

vrijwilligers of verdere uitleg van bepaalde 

onderwerpen. 

Het was een duidelijke en overzichtelijke 

presentatie, die door veel vrijwilligers als 

prettig werd ervaren.  
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Later werd aangegeven dat er wel een 

vervolg op mag komen. 

Als afsluiting hebben we gezamenlijk nog 

een potje bingo gespeeld, met drie 

gezellige prijzen te verdelen.  

Al met al was het een geslaagde avond.  

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



HoeksteeNieuws, jaargang 6, nummer 36, december 2015 

 

11 

 

 

FIJNE FEESTDAGEN 
 
 
 

  



HoeksteeNieuws, jaargang 6, nummer 36, december 2015 

 

12 

VRIENDEN VAN DE HOEKSTEE 

De stichting Vrienden van de Hoekstee 

stelt zich ten doel morele ondersteuning 

te bieden aan cliënten van de Hoekstee. 

Zij doet dit door het welzijn van cliënten 

in ruime zin van het woord te bevorderen. 

U kunt daarbij denken aan het mede 

mogelijk maken van aanschaf van 

materialen die anders niet aangeschaft 

kunnen worden. De stichting wil zich juist 

daarvoor inzetten.  

Om haar doelen te verwezenlijken is de 

stichting Vrienden van de Hoekstee altijd 

op zoek naar nieuwe vrienden. Uw 

vriendschap wordt op prijs gesteld! 

 

U kunt de Vrienden steunen 

U kunt het werk van de stichting steunen 

met een bijdrage vanaf € 10,- per jaar. 

Uw bijdrage is bijzonder welkom. 

Donateur worden is heel eenvoudig: u vult 

de machtigingskaart in en levert deze in 

bij de personeelspost van de Hoekstee. 

 

 

 
                                                                                                          
 

 

 

Machtigingskaart – Donateurkaart Stichting Vrienden van de Hoekstee 
 

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

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

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

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

 

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

 

□  Optie 1, machtiging   

Ik wens donateur te worden van de Stichting Vrienden van de Hoekstee en verleen  

hierbij tot  wederopzegging een machtiging aan de Stichting Vrienden van de Hoekstee  

om jaarlijks € … af te schrijven van rekeningnummer:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  

 

□  Optie 2, eenmalige donatie 

 Ik wens eenmalig over te maken op rekeningnummer NL09 RABO 0109 0785 27 een  

 bedrag van € … 

 


