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LAATSTE EDITIE VAN HET 

ZONNEHUISNIEUWS 
 
Zoals u wellicht al in het vorige 
ZonnehuisNieuws 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 ZonnehuisNieuws.  
 
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 

 

 

Katholieke presentie in het 

Zonnehuis 
 
Zoals bekend, is dominee Kruizinga 

geestelijk verzorger in Het Zonnehuis en 

hij is en wil er zijn voor álle bewoners, van 

welke geloofsrichting dan ook en 

eveneens voor hen die geen kerkelijke 

achtergrond hebben. Vanuit de 

Kerkenraadscommissie van het Zonnehuis 

worden bewoners uit de verschillende 

buurten ook met grote regelmaat bezocht 

door ouderlingen of diakens, die eveneens 

aandacht hebben voor alle bewoners op 

een buurt/straat. 

 

Contact met de parochie 
Er kunnen echter momenten zijn waarop 

men toch liever contact heeft met een 

‘eigen’ pastor. Voor katholieke bewoners 

kan het bijvoorbeeld gaan om een vraag 

om het Sacrament van de Zieken of de 

Ziekenzegen of een biechtgesprek. 

Wanneer u dit aangeeft aan een van de 

verzorgenden of aan de dienst Geestelijke 

Verzorging, dan zoeken zij contact met de 

parochie, waarbij u bent aangesloten. 

Natuurlijk kunt u ook zelf uw eigen pastor 

bellen! 

Vanuit de parochie Thomas à Kempis 

(Zwolle, Kampen, IJsselmuiden, Hasselt 

en Hattem) is ondergetekende ook lid van 

de Kerkenraadscommissie. Als lid van het 

pastoraal team van die parochie ben ik 

dus contactpersoon tussen de parochie en 

het Zonnehuis. 

 

Vieringen 
Elke 1e en 3e zondag van de maand is er 

een korte Woord- en Communieviering in 

de Muinckzaal van ongeveer 10:10 tot 

uiterlijk 10:30 uur.  

Het is een viering waarin het Evangelie 

van die zondag klinkt, we samen bidden 

en er gelegenheid is om ter Communie te 

gaan. Dankzij de fantastische hulp van de 

kerkvrijwilligers, zeker ook vanuit 

protestantse kerken, worden RK bewoners 

opgehaald en na de viering weer 

teruggebracht.  

Familieleden en andere belangstellenden 

zijn zeer welkom om aan te sluiten.  

Op toerbeurt verzorgen lekenvoorgangers 

deze vieringen.  

Wanneer het niet lukt om de viering bij te 

wonen, bijvoorbeeld omdat een bewoner 

bedlegerig is, zijn wij graag bereid om 

desgevraagd na afloop van de viering de 

H. Communie te brengen.  

Daarnaast ga ikzelf een aantal keren per 

jaar voor in de oecumenische vieringen 

van het Zonnehuis, die wekelijks om 

11:30 uur in de Kerkzaal zijn.  
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Vlak voor Kerstmis, dit jaar op 22 

december om 15:00 uur, is er een 

eucharistieviering waarin pastoor Hans 

Boogers voorgaat. 

 

Vrijwilligers 
De meeste kerkvrijwilligers komen uit de 

verschillende protestantse kerken en 

helaas slechts een klein aantal uit de 

katholieke kerk.  

Daarom doe ik hierbij graag een beroep 

op familieleden van bewoners.  

Wellicht lukt het u om bijv. eenmaal per 

maand (of met een door u zelf gekozen 

frequentie) een bezoek aan uw moeder/ 

vader/opa/oma te combineren met 

assistentie rondom de Communie-

vieringen?  

Natuurlijk zijn ook niet-familieleden zeer 

welkom!  

In een heel prettige sfeer werken alle 

vrijwilligers samen om de bewoners ook 

hiermee van dienst te zijn.  

Bent u geïnteresseerd? Laat het ons 

weten! Veel dank alvast! 

 

Wilt u meer informatie over 

bovenstaande? Bel of mail dan gerust! 

Voor nu wens ik u alvast een Zalig 

Kerstfeest en alle goeds voor 2016! 

 

Jeanne Gerretzen-Veldhuis, 

parochiemedewerkster Parochie Thomas à 

Kempis,  

telefoon 06 – 12 78 24 35 of e-mail 

j.gerretzen@parochie-thomasakempis.nl 

 

 

 

 

VRIENDEN VAN HET 

ZONNEHUIS BEDANKT 

Namens alle bewoners van alle buurten in 
het Zonnehuis willen wij de Vrienden van 
het Zonnehuis heel hartelijk danken voor 
de beweeg Fit-inn materialen die wij via 
hen bij Mare Didact in Zwolle konden 
aanschaffen.  

 

Wij werken er nu twee maanden mee en 
de materialen bieden veel mogelijkheden 
om met zowel de individuele Fit-inn als de 
groeps Fit-inn goed aan de slag te kunnen 
gaan. Bewoners worden zichtbaar meer 
gestimuleerd/uitgedaagd om actiever te 
bewegen met de nieuwe beweeg-
materialen. Ook bewegen op muziek geeft 
een goede aanvulling hierop. Bij de 
individuele Fit-inn merk ik dat een 
bewoner veel actiever is geworden, 
doordat ik nu veel meer oefeningen kan 
geven. 
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Doordat de materialen nu op de buurt 

aanwezig zijn, kunnen zij direct gepakt 

worden door medewerkers en stagiaires, 

zodat ze iedere dag of tweemaal per week 

een bewegingsactiviteit kunnen doen. 

Namens Team Welzijn, 

Lineke Dunnink. 

 
 

NIEUWS VAN DE BUURTEN 
 

Weteringbuurt 
 

Weekprogramma Weteringbuurt 
 
Van maandag tot vrijdag zijn er 

verenigingen in het hoofdgebouw, van 

10:30 – 11:30 uur. 

 

Maandag 
10:15 – 11:15 uur  
Koffie-uurtje 

Zand/Steenplein  

14:30 – 15:45 uur  
Thema activiteit  

Zand/Steenplein  

14:30 – 16:00 uur  
Mannenclub 

Marsplein 

 

Dinsdag   
10:30 – 11:30 uur 
Kringgesprek (1x per maand) 

Marsplein 

14:30 – 15:30 uur  
Fitgym 

Zand/Steenplein  

 

 

Woensdag  
10:15 uur  
Muziek  

Zandplein  

14:30 uur  
Voorlezen  

Zandzitje  

15:15 uur  
Voorlezen (2e en 4e woensdag van de maand) 

Marsplein 

 

Donderdag  
10:15 uur 
Bewegen aan tafel 

Huiskamer Soest 

14:30 – 15:30 uur 
Fitgym  

Zand/Steenplein  

  

Vrijdag  
14:00 uur 
Muziek 

Zand/Steenplein 

 
 

Stromen- en Stedenbuurt 

 

Weekprogramma Steden- en 

Stromenbuurt 

 
Van maandag tot en met vrijdag zijn er 

verenigingen in de Muinckzaal en AB- 

ruimte (waar de oude spulletjes staan) 

 

Maandag  
10:00 – 12:00 uur  
Individuele Fit-inn op de Stedenbuurt 

10:30 – 11:30 uur 
Zangvereniging  Muinckzaal 
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10:30 – 11.30 uur 
Mannenclub AB-ruimte 

14:45 – 16.00 uur 
Fit Inn Sportgroep Muinckzaal  

 

Dinsdag 
10:30 – 11.30 uur  
Soos vereniging AB ruimte 

10:30 – 11.30 uur 
Rolstoeldansen / Volksdansen 

14:00 – 16.00 uur  
Wandelgroep Stedenbuurt 

 

Woensdag 
10:30 – 11.30 uur  
Hobbyvereniging Muinckzaal  

10:30 – 11.30 uur 
Geheugenfitness AB-ruimte 

15:00 uur  
Spelletjesmiddag in MF ruimte Stedenplein 

 

Donderdag 
10:30 – 11.30 uur  
Muziek beleven AB-ruimte 

10:30 – 11.30 uur 
Bingo Muinckzaal 

15:00 uur  
Muziek met Corné in MF ruimte 

Stedenplein  

 

Vrijdag 
10:00 – 11.30 uur 
Fit-inn Sportgroep en Boccia in AB-ruimte 

15:00 – 16:00 uur 
Weekafsluiting in MF ruimte Stedenplein 

Film, spel of voorlezen in dialect 

 

 
 

 

Even voorstellen 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

Mijn naam is Naomi Lorkeers, ik ben 21 

jaar oud en woon in Luttenberg. 

In het weekend werk ik in de bediening bij 

een restaurant in Lemele. Naast het 

werken heb ik op zaterdagavond (af en 

toe op zondag) een wedstrijd. Ik ben 

namelijk van jongs af aan al een erg 

fanatieke handbalster.  

Na een aantal jaren topsport heb ik vorig 

jaar besloten om daarmee te stoppen. Nu 

ben ik speelster bij Nieuw Heeten dames 

1. Naast het werken en de handbal ben ik 

vaak bij vrienden te vinden. Verder vind ik 

het ook heerlijk om bijvoorbeeld een stuk 

te gaan wandelen in het bos met onze 

hond Dios.   

 

Op Deltion Zwolle volg ik de opleiding 

voor Bewegingsagoog en ben nu bezig 

met mijn 3e en laatste jaar.  

Voor deze opleiding mag ik een jaar stage 

lopen. Dit jaar zal ik te vinden zijn op de 

Steden- en Stromenbuurt in het 

Zonnehuis.  

Mijn stagebegeleiders zijn Ypie Kras en 

Lineke Dunnink. 

Ik zal voornamelijk veel individueel met 

bewoners gaan werken.  

Een keer in de week zal ik ook te vinden 

zijn bij de Fit-inn Sportgroep.  
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De Fit-inn Sportgroep wordt gegeven door 

Lineke Dunnink en een aantal vrijwilligers. 

Het is de bedoeling dat ik dat ga 

overnemen, zodat Lineke weer andere 

activiteiten kan opzetten.  

Gedurende het jaar proberen we twee 

groepen te maken, waarvan ik één groep 

zal gaan begeleiden.  

Op de maandag en dinsdag zal ik 

aanwezig zijn van 9:00 tot 16:30 uur, op 

de donderdag van 14:00 tot 16:30 uur.  

Mijn doel is om bewoners het gemak van 

bewegen te laten ervaren.  

Door gerichte bewegingsoefeningen hoop 

ik te kunnen bijdragen aan het zo lang 

mogelijk behouden van de zelfredzaam-

heid van de bewoners.  

Een prettig welzijn van de bewoners staat 

voor mij voorop.   

 

Bak/kookactiviteit 
 

 
 

Elke maand hebben we een 

bak/kookactiviteit op de IJsselstraat.  

De bewoners mogen zelf kiezen wat er 

gemaakt wordt.  

Deze keer waren het poffertjes.   

 

 
 

 

Groentesoep koken op de 

IJsselstraat 
 

Wat is er toch lekkerder dan een heerlijke 

eigengemaakte groentesoep.   

Omdat er in de huiskamer niet meer wordt 

gekookt, worden de echte kookgeuren wel 

eens gemist. 

 

 
 

En samen soepballen draaien en voorlezen 

hoe soep nu eigenlijk wordt gemaakt, 

maakt het allemaal nog leuker.  

Herinneringen ophalen aan vroeger, toen 

zij zelf nog soep kookten. Grapjes maken, 

leuke anekdotes komen er ter tafel.  

Een bewoner wil graag een natuurfilm 

zien, een stagiaire gaat naar beneden 

naar de speelotheekruimte waar vele films 

liggen te wachten om gezien te worden.  

Inmiddels ruiken we de heerlijke geur van 

groentesoep. 
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Ik zie vrolijke gezichten, zusters die op de 

geur afkomen en een soepie meepikken. 

Wat een heerlijke ochtend en wat een 

leuke baan heb ik toch!! 

 

 

SANS SOUCIS, WETERING-

STAETE EN ’T HOGE HUIS 
 

 

Activiteiten ’t Hoge Huis 
 

Maandagmiddag (14:00 tot 16:30) 
Koersbal, ongeveer 16 bewoners 

 

Maandagavond (19:00 tot 22:00) 
Filmavond, 10 à 15 bewoners 

(1x in de maand) uitnodiging volgt 

 

Dinsdagmorgen (10:00 tot 11:30) 

Koffiemorgen, gemiddeld 30 bewoners 

 

Woensdagmorgen (11:00 tot 11:45) 
Fitgym , 7 à 8 bewoners 

 

Woensdagmiddag (14:00 tot 15:30) 
Schildersgroep, 6 à 7 bewoners (elke 

week) 

  
Woensdagavond (19:00 tot 21:00) 

Spel/kaartavond, gemiddeld 20 bewoners 

 

Donderdagmiddag (14:00 tot 16:30) 
Handwerken, 15 bewoners (elke week) 

 

Laatste donderdagmiddag van de 
maand (14:00 tot 16:00) 

Bingo, 20 bewoners 

 

 

Vrijdagmiddag 16:00 tot 18:00 
Zingen, 20 bewoners   

 

Laatste vrijdagmiddag van de maand 
(15:30 tot 17:30) 
Borrel, gemiddeld 25 bewoners 

 

 

Activiteiten Weteringstaete 

(WS) en Sans Soucis (SC) 
 

Dinsdagmorgen (10:00 tot 11:00) 

Activiteit    : Koffie-uurtje WS 

Plaats        : Plaza (Grand Café) 

 

Dinsdagavond (18:30 tot 21:00) 

Activiteit    : Sjoelcompetitie  WS     

Plaats        : 4e etage bij nr. 127 

 

Woensdagmorgen (09:15 tot 10:00) 

Activiteit    : Fitgym WS/SC 

Plaats        : AB-ruimte 

(hier zijn kosten aan verbonden / er is 

nog plaats) 

 

Woensdagmiddag (14:00 tot 16:00) 

Activiteit    : Schilderen WS/SC/HH 

Plaats        : Activiteitenruimte 

(1 x 14 dagen / even weken) 

      

Woensdagmiddag (14:30 tot 16:00) 

Activiteit   : Koersbal WS 

Plaats       : BG eigen gebouw 

 

Woensdagavond (19:00 tot 22:00)  

Activiteit   : Filmavond WS/SC 

Plaats       : Muinckzaal 

(1e woensdag van de maand) 

 



ZonnehuisNieuws, 7e jaargang, nummer 41, december 2015 

 

  - 11 - 

Donderdagmorgen (10:00 tot 11:00) 
Activiteit    : Koffie-uurtje SC 
Plaats        : Lounge 

 
Donderdagmiddag (vanaf 14:00) 
Activiteit    : Jeu de Boules WS     

Plaats        : Terrein Korfbalvereniging 

                   Sparta 

 

Donderdagavond (vanaf 16:30) 
Activiteit   : Gezamenlijk eten  

Plaats       : Muinckzaal  

Laatste donderdag van de maand  

 

Vrijdagmiddag (15:00 tot 16:00) 
Activiteit    : Bingo WS/SC 

Plaats        : AB-ruimte 

Kosten      :  € 3,-- per keer 

1x per 14 dagen  
(voor data zie flyer die u hebt ontvangen 

en op prikbord)  

 

Vrijdagmiddag (vanaf 15:30) 
Activiteit    : Borrelmiddag WS     

Plaats        : Grand Cafe  

Kosten       : eigen drankjes betalen 

1e vrijdag van de maand  
 

Vrijdagmiddag ( 16:00 tot 18:00) 
Activiteit   : Borrelen SC 

Plaats       : Lounge 

1x per 3 weken  

 
 

U kunt altijd aansluiten!! 
  

Vriendelijke groet, 

Hedwig Dikken, 

servicecoördinator/complexbeheerder 

telefoon: 06 – 53 17 41 41 of e-mail 

h.dikken@zgijv.nl. 

NIEUWS VAN HET 

STADSTEAM WELZIJN 

 

Programma verenigingen 
 

Maandag  

10:30 uur  Mannengroep in AB-ruimte 

10:30 uur  Zangvereniging in de  

  Muinckzaal 

14:45 uur Gym in de Muinckzaal  

 

Dinsdag 

10:30 uur  Inloopsoos in AB-ruimte   

(voor Steden- en 

Stromenbuurt) 

10:30 uur  Volksdansen in de 

Muinckzaal 

 

Woensdag 

10:30 uur  Geheugentraining in AB-  

  ruimte 

10:30 uur  Hobbyclub in de Muinckzaal 

 

Donderdag  

10:30 uur  Bingo in de Muinckzaal 

10:30 uur  Luisteren naar muziek         

in de AB-ruimte 

 

Vrijdag  

10:30 uur  Zingend naar de zondag in 

de Muinckzaal 

10:30 uur Fit-inn Sportgroep en Boccia 

in de AB-ruimte 

 

Voor de verenigingen in de AB-ruimte 

kunt u zich opgeven bij de welzijns-

medewerkers op de buurt. 
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Bibliotheek  
 

Het Zonnehuis beschikt over een 

uitgebreide bibliotheek met een 

gevarieerd aanbod.  

Niet alleen bevat de bibliotheek een  

groot aantal boeken in verschillende 

genres (romans, detectives, humor etc.), 

ook liggen er week- en maandbladen.  

Een deel van de collectie bestaat uit 

grootletterboeken (aangegeven met een 

G). De bibliotheek is 7 dagen per week 

geopend en bevindt zich op de Plaza 

tussen de winkel en de stilteruimte. 

 

 

Kleine cadeautjeskraam  
 

Elke laatste woensdag van de maand van 

10:00 tot 16:00 uur staat op de Plaza de 

kleine cadeautjeskraam. 

 

 

Expositie  
 

Van 7 december tot 11 januari komt Koos 

Nuninga zijn foto’s tentoonstellen in de 

gang van de fysiotherapie. 

 
 

Amusement  
 

Dinsdag 15 december  
Vanaf 19:30 uur optreden van zangkoor 

Gloria Patri op de Plaza 
 

 

 

 

 

 

Kerstprogramma 
 

 
 
Maandag 14 december 
Vanaf 10.30 uur kunt u op de foto met de 

kerstman, in kerstsfeer op de Plaza  

 

Dinsdag 15 december 
Vanaf 10:30 uur gym in kerstsfeer (Plaza) 

 

Woensdag 16 december 
Vanaf 10:30 uur een kerststukje maken 

op een ster (Plaza) 

 

Donderdag 17 december 
Vanaf 10:30 uur Kerstbingo (Plaza) 

 

Vrijdag 18 december  
Vanaf 10:45 uur Kerstzang in de kerk 

 

Maandag 21 december  
Vanaf 10:30 uur een kerstquiz (Plaza) 

 

Woensdag 23 december 
Vanaf 10.30 uur Kerstbingo (Plaza) 

 

Dinsdag 29 december 
Vanaf 10.30 uur gym op de Plaza 

 

Donderdag 31 december 
Vanaf 10:30 uur optreden Harm Wolters 

(Plaza) (nog onder voorbehoud) 

 

We wensen iedereen fijne feestdagen! 

Stadsteam Welzijn 
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Activiteit uitgelicht  
 

Volksdansen 
Elke dinsdagmorgen van 10:30 tot 11:30 

uur is er (rolstoel)volksdansen in de 

Muinckzaal.  

Het doel is ontspanning, activeren, contact 

maken, motoriek behouden of trainen, 

plezier beleven met elkaar, zintuigen 

prikkelen.  

Samen met vrijwilligers en studenten 

dansen we op allerlei soorten muziek.  

We beginnen met een zitdans en daarna is 

er afwisseling tussen rolstoeldansen en 

dansen voor bewoners die goed ter been 

zijn. Deze activiteit wordt druk bezocht. 
 
 

The Alluring Ajettes  
 
Maandagavond 26 oktober was er een 

optreden van “the Alluring Ajettes” in het 

Zonnehuis. 

Ze zongen liedjes uit de jaren 50.  

We hebben met zijn allen genoten van het 

optreden! 
 

 

Hulp erbij  
 

Elke morgen helpen meerdere studenten 

van Landstede bij de verenigingen.  

Ze halen de bewoners op voor de 

verenigingen die er die ochtend zijn en 

daarbij helpen zij ons ook.  

Na afloop brengen zij de bewoners weer 

terug.  

We zijn heel blij met hun hulp! 

 

 
 
 

Vrijwilligers gevraagd voor de 

schilder-/tekenclub 
 
Is jouw hobby schilderen en/of tekenen en 

wil je anderen hiervan laten meegenieten? 

Wij zoeken een vrijwilliger die bewoners 

bij de hobbyclub kan ondersteunen.                                        

Veel bewoners kunnen vanwege hun 

beperking niet meer zelfstandig 

schilderen/tekenen, maar genieten wel 

van kijken en meemaken.                 

Andere bewoners kunnen zelf nog 

eenvoudige handelingen verrichten.                                             

Zo nodig vragen wij de vrijwilliger te 

assisteren bij het halen/brengen van de 

bewoners. De activiteit wordt samen met 

andere vrijwilligers en een welzijns-

medewerker uitgevoerd. 
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Doelgroep 

Bewoners van het verpleeghuis die een 

beperking hebben waarbij intensieve zorg 

of zware medische behandeling, 

begeleiding en/of toezicht nodig zijn in 

een beschermde woonomgeving. Voor een 

deel gaat het om mensen met dementie. 

 

Wanneer 
Woensdag van 10:00 tot 12:00 uur 

 

Afdeling 

Welzijn Stadsteam 

 

CLIËNTENRAAD  
 

 

Leden cliëntenraad 

 

De heer C.H.D. Beckmann 

De heer C. Lievers 

De heer H. van Randeraat 

De heer R. Vogelzang (voorzitter) 

Mevrouw A.J.L. Wagelaar 

Mevrouw S. Westerop  

 
 

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 het Zonnehuis 

Jenny Dijkslag welzijn en gastvrouw 

  Stedenbuurt 

Jenny van Gerner assistent en co-koster 

Wayne Dieleman activiteiten PG-buurten 

Renate v.d. Bos Grand Café 

 

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. 
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KERKDIENSTEN 
 

De kerkdiensten van het Zonnehuis 

worden elke zondag om 11:30 uur (tenzij 

anders vermeld) gehouden in de kerkzaal 

van de Open Kring.  

 

December   

06 mw. W. Treep  (2e Advent) 

13 ds. G.L. Kruizinga  

          (3e Advent, Heilig Avondmaal)  

20 mw. J. Gerretzen-Veldhuis 

          (4e Advent) 

25 ds. G.L. Kruizinga (1e Kerstdag) 

27 mw. ds. G.H. Neppelenbroek  

31 ds. H.C. Mijnders 

 

 

COMMUNIEVIERING 
 

Voor de Rooms Katholieke bewoners is er 

op de eerste en derde zondag van de 

maand een communieviering in de 

Muinckzaal. Deze viering begint om 10:10 

uur. 

 

Bewoners die de kerkdienst of de 

communieviering willen bijwonen worden 

gehaald en gebracht door vrijwilligers.  

 

 

 

 

 

STICHTING VRIENDEN VAN 

HET ZONNEHUIS 

Wat doen de Vrienden? 
De Stichting Vrienden van het Zonnehuis 

zamelt geld in om uitgaven voor recreatie 

en ontspanning voor de bewoners van het 

Zonnehuis te betalen. Recente initiatieven 

zijn huifkartochten, Fietsjoe-ritten, aanleg 

van wandelroutes, muziekevenementen, 

fitgym, een spel-o-theek en ‘brain-

trainers’. 

Ook belangrijk: de Vrienden hebben 

helemaal geen eigen kosten. Elke euro 

wordt geheel besteed aan de bewoners 

van het Zonnehuis.  

 

Vrienden hebben vrienden nodig 
De Stichting Vrienden van het Zonnehuis 

heeft al veel bereikt, maar er blijft geld 

nodig om de activiteiten elk jaar terug te 

laten komen en om extra projecten te 

realiseren.  

U kunt ons steunen door donateur te 

worden. Dat kan op de volgende 

manieren: 

 een eenmalige gift; 

 een jaarlijkse gift; 

 een akte van schenking. 

 

Met de donateurkaart op de achterkant 

van het ZonnehuisNieuws kunt u 

eenvoudig en gemakkelijk ook een Vriend 

worden. Ieder bedrag is van harte 

welkom!

 

 

 

 

 



ZonnehuisNieuws, 7e jaargang, nummer 41, december 2015 

 

  - 16 - 

 

 

 

 

 

 

 

Machtigingskaart – Donateurkaart Stichting Vrienden van het Zonnehuis 

 

Naam: .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Voorletters:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  M/V 

Straat: .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Postcode:  .  .  .  .  .  .  Plaats: .  .  .  .  .  .  .  .  .  

Bankrekeningnr./IBAN:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

Datum: .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Handtekening:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
 

 Eenmalige gift* 

 U mag éénmalig een bedrag van €  . . . . afschrijven van bovengenoemd  

 rekeningnummer 

 Jaarlijkse gift** 

Ik word donateur en verleen hierbij tot wederopzegging een machtiging aan de 

Stichting Vrienden van het Zonnehuis om jaarlijks €  . . . . af te schrijven van 

bovengenoemd rekeningnummer. 

 Akte van schenking 

Ik word voor minstens 5 jaar donateur. De Stichting Vrienden van het Zonnehuis  

neemt hierover telefonische contact met mij op.  

Mijn telefoonnummer:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
 

 

* Een schenking aan de stichting is aftrekbaar voor de Inkomstenbelasting als persoonsgebonden aftrek. De 

hoogte van de aftrek is afhankelijk van uw inkomen en van de samenstelling van uw inkomsten.  

Schenkingen komen voor aftrek in aanmerking als zij tezamen meer dan 1% (drempel) en ten hoogste  

10% van het verzamelinkomen bedragen.  

** De jaarlijkse gift kan ook worden vastgelegd in een notariële akte met minimale duur van 5 jaar. De  

 jaarlijkse schenkingen zijn dan geheel aftrekbaar. 


