
Activiteiten en informatie in een nieuw jasje!
In februari van dit jaar hebben we voor de allereerste keer een nieuwsbrief uitgegeven
voor vrijwilligers. Deze nieuwsbrief is positief ontvangen en daarom gaan we er een
vervolg aan geven. We hebben de keuze gemaakt om de nieuwsbrief voor vrijwilligers
te combineren met een overzicht van alle activiteiten die georganiseerd worden in de
Hoekstee. Zo hebben we alle informatie voor de Hoekstee in één blad!

In de eerste nieuwsbrief hebben we ook een prijsvraag uitgeschreven voor een ludieke
naam voor de nieuwsbrief, hierop hebben we verschillende namen gekregen van vrij-
willigers. Nu we niet verder gaan met de oorspronkelijk vrijwilligersnieuwsbrief, zal
Claudia alle vrijwilligers persoonlijk bedanken met kleine attentie.

Waardigheid en trots
Door staatsecretaris Van Rijn is geld beschikbaar gesteld voor het welzijn van onze
bewoners. Elke bewoner mag wensen kenbaar maken, waarna wij gaan proberen deze
wensen te realiseren. De eerste wensen zijn al vervuld! Zo is er op Vechtoever een
konijntje gekomen. Ook zal er een badstoellift komen, zodat meerdere bewoners kunnen
genieten van een bad. Ook wordt het geld
ingezet voor een CRDL, een communicatie-
middel voor mensen met dementie.

Op dinsdag 22 november van 13.30
uur tot 15.30 uur wordt bij Flater een
scholing gegeven voor alle vrijwilligers.
Deze scholing gaat over slikken en ver-
slikken. Vrijwilligers leren om eten te
geven aan bewoners en de mogelijke
gevaren daarbij. De uitnodiging volgt!

De Hoekstee
Informatie & Vrijwilligers



Vakantieweek Imminkhoeve
Van 19 tot 23 oktober zijn we met tien bewoners uit de Hoekstee een weekje op vakan-
tie geweest naar Imminkhoeve. Op maandagmiddag vertrokken we naar Imminkhoeve,
waar we werden ontvangen met koffie en lekkernijen. 's Avonds werd er heerlijk gekookt
door de vrijwilligers. Dinsdag bezochten we het ijs- en banketbakkersmuseum in Hel-
lendoorn. Woensdag stond een bezoekje aan de markt in Raalte op het programma en
donderdag een fietstocht door het prachtige Lemele. Als afsluiter werd 's avonds de BBQ
aangestoken. Wat hebben we genoten van de prachtige week en het heerlijke weer! Een
bijzondere dank aan alle vrijwilligers! 

BBQ voor onze vrijwilligers!
Jaarlijks wordt er een BBQ voor vrijwilligers
gehouden, als dank voor al hun hulp, on-
dersteuning en inzet. Onze vrijwilligers zijn
van onschatbare waarde voor ons en voor
onze bewoners!

Gezocht: Mannelijke vrijwilligers
Wij zijn op zoek naar mannelijke vrijwil-
ligers die op maandagmorgen van 10.30
tot 12.00 uur een mannenclub willen
begeleiden.
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Activiteiten in de Hoekstee
In de Hoekstee vinden veel activiteiten voor onze bewoners plaats. Eén keer per twee
weken wordt er op woensdagochtend voorgelezen. De andere woensdag is er gezelligheid
in de woonkeuken. Om de week op maandag komt een vrijwilliger gitaar spelen en één
keer per maand komt de basischool Guido de Bres zingen.
 
In de Hoekstee vind u het activiteitenprogramma op de borden bij de huiskamers.

Prachtige schilderijen voor de Hoekstee
De Hoekstee heeft prachtige schilderijen met foto's gekregen. De foto's zijn afkomstig
van de vereniging Oud Ommen. Wat zijn ze prachtig geworden! We kunnen ze heel goed
gebruiken om oude herinneringen met de bewoners op te halen. Hartelijk dank aan
Koggel reclame, Lijstenmakerij Ommen en de familie Regeling.

Dagbesteding één jaar!
In oktober vierde de Dagbesteding aan de Vecht feest. De groep gerontopsychiatrie
bestaat alweer één jaar. Het afgelopen jaar hebben we met elkaar genoten van de so-
ciale activiteiten, structuur en fijne gesprekken met de bezoekers van de dagbesteding.
We kijken uit naar het volgende jaar!

Bewonersnieuws
 
In de Hoekstee zijn komen wonen:
10-6 Mw. Althof op huiskamer Vechtzicht
26-7 Mw. Kerkdijk op huiskamer Vechtoever
07-9 Dhr. Robberse op Vechthoeve
25-9 Dhr. van de Beek op Vechtvallei
 
De volgende vrijwilligers zijn gehuldigd: 
Ank de Haan: 12,5 jaar in dienst
Bertha Hekman: 5 jaar in dienst
Marten Dunnewind: 12,5 jaar in dienst
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Vraag aan de psycholoog
 
“Hoe kan ik het beste reageren als een cliënt zegt “naar huis te willen”? 
Bij cliënten met een beginnende dementie kan je soms nog wel uitleggen dat iemand in
de Hoekstee woont en dat dus iemand al thuis is. Soms kan de reactie van de demen-
terende dan zijn: “Oja, dat is ook zo”. Dit kan eigenlijk alleen bij mensen waarbij het
recente geheugen nog een beetje goed is. Dit heet ook wel een realiteit oriënterende
benadering (ROB/ROT). Bij veel cliënten in de Hoekstee is het geheugen voor recente
gebeurtenissen (afgelopen paar jaar) niet meer goed. Alleen het geheugen voor herin-
neringen uit de eigen kindertijd, jeugd en jongvolwassentijd is nog behoorlijk goed.
Iemand is dus vergeten dat hij is opgenomen in de Hoekstee. Op het moment dat je
een cliënt dan wijst op dat de Hoekstee toch zijn huidige huis is, verklaart de demente-
rende je als het ware voor gek. Stel je eens voor dat je mij op de gang tegenkomt en je
zegt tegen mij: ”Ik ga naar huis” en ik als antwoord geef: “Je bent al thuis"...
 
Bij veel dementerende is het belangrijk om te zoeken naar de achterliggende reden van
de opmerking “naar huis te willen”. Denkt iemand bijvoorbeeld nog voor de kinderen te
moeten zorgen of eten te moeten koken voor haar man? Probeer ook te zoeken naar
het gevoel wat hierbij hoort. Bijvoorbeeld als iemand denkt voor kleine kinderen te
moeten zorgen, kan het een angstig idee zijn om dan niet naar huis te kunnen gaan.
Vervolgens kun je een gesprek aangaan over bijvoorbeeld het zorgen voor de kinderen.
Ga niet mee in de beleving van de dementerende, maar wel in het onderwerp en het
gevoel dat erbij hoort. Bijvoorbeeld: "Wat kookte u vroeger altijd voor uw man?" of "
Hoeveel kinderen heeft u?" Eventueel kun je ook gevoel benoemen: “U maakt zich
zorgen over de kinderen, hè?”. Deze benadering heet ook wel validation.
 
Een andere manier om met deze vraag om te gaan is, proberen de cliënt af te leiden
door over een onderwerp te beginnen dat voor de cliënt belangrijk is, bijvoorbeeld een
hobby van vroeger. Ook kan het helpen om een stukje met iemand te gaan lopen,
tijdschriften te bekijken of een hand vast te houden. Een mooie combinatie is om eerst
te reageren vanuit de validation benadering en vervolgens de cliënt af te leiden.
 
Ruth Schotborgh
Psycholoog de Hoekstee

Met al uw vragen over onze zorg- en
dienstverlening kunt ook terecht bij ons
Servicepunt via tel. 038-4574 574. Het
servicepunt is van maandag t/m vrijdag
van 8.30 tot 21.00 uur bereikbaar en op
zaterdag en zondag van 9.00 tot 21.00
uur.

We zijn nog op zoek naar vrijwilligers
die willen helpen met de activiteiten voor
Kerst. Geef je op bij Claudia!

De bewoners van de Hoekstee helpen ook
met de verzorging van vogeltje Pim.


