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LAATSTE EDITIE VAN HET 

MOLENHOFNIEUWS 
 
Zoals u wellicht al in het vorige 

MolenhofNieuws 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 MolenhofNieuws.  

 

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! 

 

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!" 
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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.  

 

 
                Stille Nacht-kapel 

 

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. 
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        Joseph Mohr raam 

 

 

CLIËNTENRAAD 

 
 

Leden cliëntenraad 

 

Mevrouw J. Huizing (app. 56) 

De heer H. van Snick (voorzitter) 

Mevrouw A.P. v.d. Starre 

Mevrouw W. van der Velden  

De heer C. Zegstroo (app. 366) 

 

De Cliëntenraad behartigt uw belangen, 

wat niet wil zeggen dat de Cliëntenraad 

een klachtencommissie is. 

In de hal hangt een ideeënbus; suggesties 

zijn altijd welkom. 

 

Vergaderdatum 2015  

 

10 december. 

 

 

BORRELMIDDAG 

Vrijdag 25 september was er weer de 

maandelijkse borrelmiddag.  
 

 
 

Dit keer met een optreden van Las Paljas. 

Twee maal per jaar treden ze op in de 

Molenhof en het is steeds weer een 

gezellige middag.  
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Ze spelen en zingen allerlei bekende 

liedjes en er wordt dan ook volop 

meegezongen en door een enkeling 

gedanst!  
 

 

INTERNATIONALE DAG VAN 

DE OUDEREN 

Donderdagmiddag 1 oktober was er een 
gezellige high tea georganiseerd in de 
Molenhof. 
Deze middag was bedoeld voor bewoners 
van de Molenhof, bewoners van Achter de 
Hoven en wijkbewoners. 
Om half 3 begonnen wij met een heerlijke 
high tea. Deze was verzorgd door Feye 
Takens en zag er erg lekker uit en 
smaakte ook goed. 
 

 
 

 
 

Om 3 uur kwam voorleeskampioen Tessa 
Zwart voorlezen, ze las korte verhalen 
voor die allemaal over dieren gingen.  
Ze deed het erg goed en sprak ook 
duidelijk.  

 
 

Om kwart over 3 kwam Marjan Berk. Zij 
las een door haarzelf geschreven verhaal 
voor. Hierna las ze nog stukken voor uit 
haar boeken. Ze deed dit op een erg 
komische manier en er werd dus ook heel 
wat gelachen tijdens haar voorlezen. 
 

 
 

Om 4 uur was het afgelopen en toen kon 
iedereen die hiervoor belangstelling had, 
een boek van haar kopen dat zij ook 
signeerde.  
 

 
 

We kijken met elkaar terug op een heel 
gezellige middag! 
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MALTIE 50 JAAR 

Een 50e verjaardag gaat in de Molenhof 

niet onopgemerkt voorbij! 
 

 
 

 
 

 

CREATIEVE MIDDAG 

Op de woensdagmiddag is er vaak een 

creatieve activiteit.  

Deze keer (woensdag 7 oktober) kon 

iedereen een mooi herfststukje maken.  
 

 
 

Tijdens deze middagen hebben wij hulp 

van Jeannet Polak en Joke Reitsma.  

Zij zijn vrijwilligers en helpen mee met het 

bedenken en uitvoeren van een creatieve 

middag.  

Mevrouw Ester en de studenten zijn er 

meestal ook om de bewoners te helpen. 
 

 
 

Het zijn altijd erg gezellige en actieve 

middagen waar we met elkaar creatief 

bezig zijn.  

Natuurlijk bent u altijd van harte welkom!  
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SHANTYKOOR DE 

STUWZANGERS 

 
 

Vrijdagmiddag 16 oktober kregen wij 

bezoek van het Shantykoor de 

Stuwzangers uit Vilsteren.  

Zij zongen allerlei bekende zeemans-

liedjes. Veel bewoners zongen dan ook uit 

volle borst mee.  

Het was een erg gezellige muzikale 

middag en wij hopen dan ook dat ze gauw 

een keer weer in de Molenhof komen 

optreden. 

 

 
 

 

 

 

 

 

GEUREN EN KLEUREN 

Vrijdagmiddag 30 oktober was er weer 

een borrelmiddag. Dit keer niet met een 

muzikaal optreden maar met het vertellen 

van verhalen. Er werden deze middag erg 

mooie en leuke verhalen verteld door o.a. 

Klara Reurink.  
 

 
 

Tijdens de borrel zaten alle bewoners 

aandachtig te luisteren. Veel bewoners 

gaven na afloop dan ook aan een hele 

leuke middag te hebben gehad. 
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EVEN VOORSTELLEN 

 

Mijn naam is Amely Overeem (links op de 

foto) en ik ben 20 jaar. Ik woon in 

Apeldoorn maar zit op school in Zwolle, op 

de Christelijke Hogeschool Windesheim. 

Hier volg ik de opleiding Toegepaste 

Gerontologie. Dit is een redelijk nieuwe 

opleiding dus ik kan mij voorstellen dat 

het u niet zoveel zegt.  

De opleiding richt zich op de ouder 

wordende mens. Dus ik word opgeleid om 

ouderen te begeleiden bij zo lang mogelijk 

zelfstandig wonen en om een goede 

kwaliteit van leven te waarborgen voor 

deze doelgroep.  

 

Zelf ben ik erg geïnteresseerd in bewegen 

en wat bewegen voor effect kan hebben 

op de gezondheid van mensen. Zo ben ik 

ook hier terecht gekomen. Het leek 

Willeke Janssen van Habion interessant 

om het aspect bewegen mee te nemen in 

de renovatieplannen van de Molenhof.  

Zij begeleidt mij tijdens deze stage.  

 

Dus denkt u nu: ‘het lijkt me leuk om met 

Amely te praten over bewegen en welke 

waarde bewegen voor mij heeft of juist 

niet’ schroom dan niet mij aan te spreken, 

want ik ben erg geïnteresseerd in uw 

mening!  

 

Groetjes, Amely  

(aanwezig: maandag, dinsdag (hele dag), 

woensdag en vrijdag). 

 

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 

Mijn naam is Dieuwertje Vogt (rechts op 

de foto) en ik ben 25 jaar jong. 

Oorspronkelijk kom ik uit Zandvoort aan 

Zee (Noord-Holland), maar voor mijn 

studie (Interieurarchitectuur) ben ik naar 

Zwolle verhuisd.  

 

In januari wil ik afstuderen en daarom ben 

ik druk bezig met mijn examenproject. 

Voor dit project haak ik in op de 

renovatieplannen van de Molenhof. Hierbij 

ga ik onderzoeken of ik de bestaande 

plannen naar een hoger niveau kan tillen.  

 

Via woningcorporatie Habion, waar ik door 

Willeke Janssen wordt begeleid, ben ik bij 

de Molenhof terecht gekomen. Dit vind ik 

erg leuk en ik ben daardoor ook met veel 

plezier aan het werk.  

 

De komende tijd zult u mij dus af en toe 

tegenkomen in en rond de Molenhof. Als u 

vragen hebt en/of leuke ideeën, schroom 

dan niet om mij aan te spreken! 

 

Groetjes, Dieuwertje 

(aanwezig: dinsdag (hele dag). 
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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 Molenhof  

Annelies Vrielink (winkel) 

Vacature 

 

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. 
 

 

CATERINGARRANGEMENTEN 

In de Molenhof wordt veel waarde gehecht 

aan het thuisgevoel. Dit krijgt o.a. 

gestalte in de open gastvrije sfeer en de 

kleurrijke en gevarieerde inrichting.  

 

De Molenhof beschikt over diverse 

ruimtes, zoals de grote recreatiezaal en de 

Achter de Hoven zaal.  

Deze zalen kunt u reserveren wanneer u 

bijvoorbeeld uw verjaardag wilt vieren of 

een andere bijeenkomst wilt organiseren. 

 

 
 

Wij helpen u graag bij het organiseren van 

al uw bijeenkomsten! Hiervoor hebben wij 

voor u een aantal cateringarrangementen 

samengesteld die terug te vinden zijn in 

de cateringmap.  

In samenspraak met een horeca-

medewerker is het mogelijk om, al dan 

niet in combinatie met een zaal, deze 

cateringproducten te reserveren.   

Ook is het mogelijk om uw eigen buffet of 

lunch samen te stellen. 
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Bij de receptie en bij de keuken kunt u 
een exemplaar van onze kleurrijke 
cateringmap ophalen om eens te kijken 
wat er allemaal mogelijk is.  

 
 
 

GOED OM TE WETEN 

Recreatie/conversatiezaal 
Dagelijks kan er koffie/thee gedronken 
worden tussen 09:30 en 11:00 uur. 
 
Tijdens dit koffie-uurtje wordt u vergezeld 
door gastdames/gastheren. 
Deze vrijwilligers serveren voor u de koffie 
en drinken gezellig een kopje met u mee, 
nemen even de dag door of maken een 
praatje.  
Mocht u niet in staat zijn om zelf naar de 
zaal te komen dan kunnen deze 
vrijwilligers u ook komen ophalen. Geeft u 
dit dan a.u.b. door aan de receptie. 
 
Gedurende de rest van de dag kunt u zelf 
uw verse kopje koffie of cappuccino zetten 
met behulp van ons koffiezetapparaat. 
Iedere 1e maandag van de maand tussen 
15:00 en 15:30 uur is er een medewerker  
van de keuken aanwezig om uw vragen  
over het menu te beantwoorden. 
 

De Wiekelaar 
De winkel in de Molenhof wordt volledig  

gerund door vrijwilligers en is geopend 

van maandag t/m zaterdag van 10:30 
tot 11:30 uur.  
In de winkel vindt u een breed 

assortiment. Indien u specifieke artikelen 

wenst kunt u deze aanvragen bij de 

vrijwilliger van de winkel.  

 

Kapsalon (op de 1e verdieping)           

Hier vinden verschillende activiteiten 

plaats: 

o maandag: de pedicure 

o vrijdag: kapper (dames en heren)  

Voor al deze zaken kunt u zich melden bij 

de receptie voor het maken van een 

afspraak. 

 

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. 

Op zon- en feestdagen is de receptie 

gesloten. 

 

Voor vele zaken kunt u hier terecht, o.a.: 

o informatie 

o afspraak pastoraal medewerker 

o afspraak kapper 

o afspraak Nico brillen 

o opgave reparatie 

o bestellen van maaltijden                                       

o bespreking ruimtes 

o afspraak tandarts 

 

Vitrage wassen 
De Molenhof biedt u de mogelijkheid om 

uw vitrage te laten wassen, mocht u dit 

zelf niet meer kunnen verzorgen.  
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De kosten voor het wassen bedragen voor 
een eenpersoonskamer € 7,50 (€ 15,00 
voor zowel de woon- en slaapkamer).  
Voor een tweepersoonskamer bedragen 
de kosten € 10,00 (€ 20,00 voor zowel de 
woon- en slaapkamer).  
Wanneer u gebruik wilt maken van deze 
service kunt u contact opnemen met de 
receptie. Er zal vervolgens een afspraak 
met u worden gemaakt, wanneer de 
vitrage voor u gewassen wordt. 
Uw vitrage zal met de overige was 
meegaan naar de wasserij. Houdt u er 
rekening mee dat u uw vitrage een aantal 
dagen moet missen.  
De kosten zullen door de financiële 
administratie van uw bankrekening 
worden afgeschreven. 
 
Grof vuil 
Er mag geen grof vuil bij de achteringang 
(parkeerplaats Molenweg zijde) geplaatst 
worden om door de Rova te worden 
opgehaald. 
Goederen moeten door familieleden zelf 
afgevoerd worden. 
 
Bibliotheek 
De bibliotheek bevindt zich achter in de 
recreatiezaal. U kunt op elk gewenst 
moment een boek uit de biliotheek lenen.  
U mag de boeken natuurlijk meenemen 
naar uw kamer, maar u kunt ook in de 
recreatiezaal onder het genot van een 
kopje koffie uw boek lezen. 
Er zijn geen kosten verbonden aan het 
lenen van de boeken. Het is wel de 
bedoeling dat u de geleende boeken 
binnen 2/3 weken weer terugbrengt naar 
de recreatiezaal, zodat iedereen gebruik 
kan blijven maken van de bibliotheek. 

Mevrouw Huizing zal erop toezien dat de 
boekenkast netjes en geordend blijft. 
Mocht u zelf niet in staat zijn om boeken 
in de recreatiezaal op te halen, maar wel 
graag boeken willen lezen, dan kunt u dit 
doorgeven aan de receptie. Zij zullen dit 
doorgeven aan mevrouw Huizing, zodat zij 
u de gewenste boeken op uw kamer kan 
bezorgen. 
Ook bewoners van Achter de Hoven 
kunnen gebruik maken van de bibliotheek! 
Wij hopen dat door de bibliotheek uw 
leesplezier zal toenemen!! 
 
Tandarts aan huis 
Tandarts J.H. ten Napel bezoekt 
regelmatig de Molenhof om te helpen bij 
problemen met uw kunstgebit. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


