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Zodra de Sint richting Spanje 
was vertrokken werd begonnen 
om overal op de afdelingen en 
in het gebouw feestversiering 
aan te brengen. Dat resulteerde 
onder andere in mooi versierde 
metershoge kerstbomen in de 
Muziekhof en op het Plein. De 
Technische Dienst moest letterlijk 
hoogstandjes verrichten om de grote 

versieringen boven het restaurant en 
de binnentuin aan te brengen. Voor 
het gebouw werd de vlaggenmast 
met een netwerk van ledlampjes 
omgetoverd tot kerstboom en op de 
gevel van het gebouw aan de zijde 
van de Van Rijckevorselweg werd 
mooie verlichting  aangebracht.

Lees verder op pagina 2

Voorwoord

Allereerst dank ik via deze weg 
een ieder die een cadeautje heeft 
gekocht voor de actie omtrent de 
decemberbomen in Rijckehove 
en De Roo. Het aantal ingeleverde 
cadeautjes was overweldigend 
en we hebben onze bewoners 
hiermee een nog mooiere kerst 
kunnen geven.

Komend jaar gaan we door met dit 
soort mooie initiatieven. Zo zullen 
er vanaf februari wensbomen 
komen te staan op Rijckehove en 
De Roo. HIer kunnen wensen van 
en voor bewoners en cliënten 
kenbaar worden gemaakt. Wensen 
waar wij mogelijk iets mee kunnen 
doen!

Deze nieuwsbrief bevat weer 
diverse berichtgeving over 
Rijckehove en vanaf heden 
ook over De Roo. Zo hopen we 
de verbinding te vinden, deze 
locaties horen immers bij elkaar! 
Ik verwijs u ook graag naar de 
website  www.zellingen.nl waar u 
de inspirerende kerstspeech van 
onze bestuurder Frida van der 
Sloot kunt teruglezen. Ik wens u 
veel leesplezier en natuurlijk een 
gezond 2019 vol geluksmomenten!

Astrid Poutsma
Locatiemanager Rijckehove/De Roo

Terugblik op de 
gezellige feestdagen
De feestmaand december wordt traditioneel ingeluid door de komst van 
Sinterklaas, die door alle bewoners van Rijckehove kan worden begroet. 
Aan diens bezoek op 5 december is op pagina 4 een speciaal artikel gewijd. 

Geestelijke verzorging, 
wat is dat eigenlijk?  | Lees het artikel op pagina 5



Vervolg van voorpagina

Woensdag 12 december 
De kerstperiode kon worden 
verwelkomd. Op het Plein 
verzamelden zich alle 
geïnteresseerde mobiele 
bewoners. Zij kwamen lopend dan 
wel met behulp van een rollator 
of rolstoel onder begeleiding van 
R&W, de Dagbesteding Coaches 
(DBC’s) van de afdelingen en 
vrijwilligers. Het aanwezige orkest 
speelde kerstliederen die door 
de aanwezigen konden worden 
meegezongen. Ter verhoging 
van de kerststemming werden 
koppen warme chocola en 
kerstversnaperingen uitgedeeld.
De locatiemanager, mevr. Astrid 
Poutsma, trad naar voren en las 
een mooi gedicht voor. Hierna 
hield ze een korte toespraak, 
waarna ze om precies 16.30 uur 
het sein gaf dat de lichtjes konden 

worden ontstoken. Daarmede 
was in Rijckehove de kerstperiode 
officieel van start gegaan.

Vrijdag 14 december 
Er werd van 19.00 tot 20.00 uur 
een goed bezochte Kerstzangavond 
georganiseerd voor bewoners en 
mantelzorgers. Deze avond stond 
onder leiding van mevr. Littel en 
ds. Joanne Dekker en de heer 
Wassink begeleidde met 
orgelmuziek het gemengd koor 
l’Espérance. De heer Madderon 
speelde als intermezzo solo een 
tweetal klassieke stukken op de 
Siebe Veeman-vleugel. Vervuld 
van een mooie kerststemming en 
gevuld door warme chocolademelk 
en een stuk banket werd na afloop 
de zaal weer verlaten. 

Maandag 17 december 
In deze week werden op een 
aantal sfeerrijk aangeklede 

afdelingen door de respectieve 
DBC’s in de middag ‘kerstborrels’ 
gehouden. De keuken en de 
voedingsdeskundigen hadden hun 
beste beentjes voor gezet, zodat 
er behalve drankjes veel hapjes 
werden geserveerd.

Woensdag 19 december 
Het parkeerterrein achter het 
gebouw werd omgetoverd tot 
een bijzondere Kerstmarkt. Deze 
happening kwam in de plaats van 
de traditionele bijeenkomsten 
in de Muziekhof waar de 
locatiemanager in speeches het 
reilen en zeilen van het afgelopen 
jaar besprak alvorens tot het 
uitdelen van de kerstpakketten 
over te gegaan.

De markt was specifiek bedoeld 
voor het personeel en de 
vrijwilligers van De Zellingen, die 
tevoren allen een schriftelijke 

uitnodiging hadden ontvangen. 
Aan de hand van de QR-code op 
die brief werd vastgesteld wie 
in aanmerking kwam voor een 
praktische boodschappentas en 
tien plastic muntjes. Hiermee 
gewapend konden op de markt 
bij de professionele stalletjes en 
kraampjes ‘kerstinkopen’ worden 
gedaan. De markt werd om 12.00 
uur door de bestuurder van 
De Zellingen, mevrouw Frida van 
der Sloot, geopend. Toen het 
donker werd werden ter verhoging 
van de kerststemming (en de 
warmte) zelfs enkele sfeerrijke 
vuurpotten aangestoken. Tegen 
20.00 uur liep de markt af. Het 
zonnige en droge weer met weinig 
wind speelde mee om ook deze 
dag als ‘geslaagd’ aan te merken. 

’s Middags werd in de Muziekhof 
voor de bewoners een Kerstbingo 
georganiseerd. ’s Avonds trad 
van 18.00 tot 20.00 uur het 
strijkkwartet The Evergreens op, 
onder leiding van Boudewijn Bruil. 
Begeleid door leden van de

Cliëntenraad speelden zij op 
tweemaal viool, altviool en cello 
op elk van de zeven afdelingen een 
kwartier lang mooie kerstmuziek 
die, evenals verleden jaar, zeer in 

de smaak viel. Tenslotte speelden 
ze nog enige tijd in de binnentuin.
Op donderdag deed het 
strijkorkest hetzelfde op de 
beide afdelingen van De Roo, 
dat immers deel uitmaakt van 
Rijckehove.

Donderdag 20 december 
‘s Middags was het weer de beurt 
aan Jan Bonte, die een uur lang 
in de Muziekhof op de vleugel 
gezellige meezingmuziek ten beste 
gaf. De zaal was, zoals gewoonlijk, 
goed gevuld, ondanks een tekort 
aan vrijwilligers die de meeste 

cliënten vanuit de afdelingen naar 
beneden moeten begeleiden, en 
na afloop weer thuisbrengen.

De feestelijke periode werd 
afgesloten met een kerstlunch 
op de verschillende afdelingen, 
waarbij ook familieleden en 
mantelzorgers aanwezig mochten 
zijn.

Maandag 31 december
De bewoners werden tijdens de 
oudejaarsbingo in de Muziekhof 
getrakteerd op heerlijke 
kwarkbollen, koffie en natuurlijk 
een advocaatje-met-slagroom voor 
de liefhebbers.

Dinsdag 1 januari
Op nieuwjaarsdag werd het jaar 
op diverse afdelingen ingeluid 
met onder andere een glaasje 
champagne, frisdranken en zeer 
gevarieerde hartige hapjes en werd 
geproost op een mooi 2019. 

De Cliëntenraad dankt alle 
medewerkers en vrijwilligers van 
De Zellingen hartelijk voor hun 
inspanningen om december 2018 
voor onze bewoners en cliënten zo 
feestelijk te maken. Zij wenst u allen 
een aangenaam en vredig 2019.

Elma de Jongh
Emilie Meertens
Jan van den Brink
Jacqueline Maduro
Ger Mulder
Lieske Pijlman
Bert van der Toorn
Trudy Verhagen

... kwarkbollen, koffie en natuurlijk 
       een advocaatje-met-slagroom ...
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Bezoek van Sinterklaas en 
de Vrienden van Rijckehove

De decemberboom

Ook op de Roo stond op zowel de 
Barbierlaan als de Brouwerslaan 
een decemberboom.

Het was de bedoeling dat 
een ieder die dat wilde kleine 
cadeautjes zouden meebrengen 
voor een willekeurige bewoner 
of bewoonster, om dit presentje 

met een passende van de boom 
afgenomen kaart in het restaurant 
in te leveren. 

Zodoende was er voor elke 
bewoner een leuke attentie tijdens 
de kerst, dus ook voor degenen die 
nogal eens van bezoek verstoken 
blijven. 

De decemberboom was een nieuw initiatief: in de op het Plein 
opgetuigde kerstboom waren in twee verschillende kleuren kaarten 
opgehangen, rood voor de dames en goud voor de heren.

Het wachten werd bekort met het 
zingen van sinterklaasliedjes, waarbij 
Jan Bonte op de vleugel muzikale 
bijstand bood. Ondertussen werden 
de kelen gesmeerd met warme 
chocolademelk en ontbraken ook 
de bij dit feest horende lekkernijen 

niet. Om 10.30 uur schreed de Sint 
met zijn gevolg naar binnen en kon 
het feest pas goed beginnen. Na een 
korte rondgang door de zaal stapte 
hij opmerkelijk kwiek het podium op. 
Daar werd hij welkom geheten door 
Marion van der Hammen, die 

blij was dat de goedheiligman ook dit 
jaar niet Rijckehove was gepasseerd 
zonder binnen te komen.

De verrassing was groot toen in 
zijn entourage zich niet alleen 
Pieten bevonden, maar ook het 
voltallige bestuur van de Vrienden 
van Rijckehove. Voorzitter De 
Koning bood Sinterklaas namens de 
Vrienden maar liefst 18  iPads aan, 
alle reeds voorzien van de nodige 
apps en gebruiksklaar. Deze waren 
bestemd voor de bewoners van alle 
9 afdelingen in Rijckehove en De 
Roo. Na deze bekendmaking steeg 
een dankbaar applaus op. De Sint 
kweet zich vervolgens van zijn taak 
door symbolisch de eerste iPad te 
overhandigen aan bewoner Dirk. 
Hierna vertrokken de Sint, zijn Pieten 
en de Vrienden, luid toegezongen 
door de bewoners. 
De Stichting Vrienden van Rijckehove 
heeft Rijckehove met fantastische 
cadeaus verblijd! 

Het sinterklaasfeest wordt in Rijckehove elk jaar gepast gevierd, maar dit 
jaar werd het wel heel bijzonder. Vanaf 10.00 uur zaten de bewoners in 
afwachting van de komst van de Sint en zijn  Pieten in de Muziekhof. 

Dhr. L. “Toen je de eerste keer 
kwam, dacht ik dat je van een 
kerkelijke gemeenschap kwam. Ik 
dacht, toen je je voorstelde: die 
komt zieltjes winnen.”

Ik ben even geneigd om er tegenin 
te gaan om dat beeld te corrigeren, 
maar ik bedenk me... 

Ik “Hoe dacht u bij onze 
kennismaking over geestelijke 
verzorging?”
Dhr. L. “Zieltjes winnen is niet slecht, 
maar niet voor mij. Het is steun 
geven in de vorm van kerkelijke 
boodschappen. Zoiets als vroeger 
thuis de Jehovah’s getuigen die aan 
de deur kwamen.”
Ik “Hoe was dat toen?“
Dhr. L. “Irritant!... Urenlange uitleg, 
en ik was daar niet van gediend.“
Ik “Als andere bewoners u zouden 
vragen waar een geestelijk verzorger 
voor komt, wat zou u dan zeggen?”

Dhr. L. “Heel eenvoudig: als mensen 
in de puree zitten, zich eenzaam 
voelen, dan komt de geestelijk 
verzorger voor een gesprek.”

We blikken terug op 2018 en 
hebben het over welke thema’s in 
onze gesprekken aan bod kwamen:
 
• Grote zorgen om z’n vrouw 
 waarmee het niet goed gaat;
• Op welke manier hij haar,  
 ondanks z’n eigen gezondheids-
 beperkingen, tot steun kan zijn;
• Wat hij zelf nodig heeft om het 
 vol te houden;
• Hoe hij het contact met zijn  
 familie kan verdiepen;
• Bezorgdheid dat bij mogelijk de 
 diagnose Alzheimer krijgt: “Dan 
 nemen ze me niet meer serieus.”
 
In het laatste geval zoeken we naar 
het nodige vertrouwen: als iemand 
in de war raakt en het geheugen 

wordt steeds minder, op welke 
manier nemen we diegene dan 
serieus? We proberen dan vooral 
goed te luisteren en na te gaan wat 
die persoon echt nodig heeft. 

Kortom: voorbeelden van 
levensvragen, die dingen die het 
allerbelangrijkste voor je zijn. We 
praten nog even verder over de 
term geestelijk verzorger. Zo vindt 
dhr. L. “dominee” eigenlijk een 
vrolijker woord. Dat ben ik met hem 
eens, maar er zijn ook bewoners die 
denken dat een dominee er alleen 
is voor (heel) kerkelijke mensen. 
Maar wij zijn er voor alle bewoners, 
ongeacht achtergrond. Er zijn 
bewoners die een afkeer van geloof 
hebben en er zijn mensen die het 
fijn vinden wanneer ik een gebed 
voor hen doe - dat kan altijd.

Dhr. L. “Nou, misschien wil ik dat 
gebed eigenlijk ook wel.” (met een 
twinkeling in zijn ogen). 

Even weet ik niet of hij me in de 
maling neemt…

Dhr. L. Het is een goed idee om de 
geestelijk verzorger uit te lenen aan 
een zoon of dochter. “Zij moeten 
steun geven aan ouders, maar ze 
hebben zelf ook steun nodig.”

En zijn laatste opmerking voor 
medebewoners, alweer met 
lachende ogen: “Voor een gesprek 
met een geestelijk verzorger hoef je 
niet bang te zijn. Als het maar een 
vrouw is!” 

 

 Vragen of informatie?
 Tel. 010 - 266 57 57 
 afdelinggeestelijkeverzorging@
 zellingen.nl

Geestelijke verzorging, 
wat is dat eigenlijk?

Ons team van geestelijk 
verzorgers is vier vrouw 
sterk, van links naar 
rechts: Joanna, Anja, 
Hester en Yvonne
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Lang niet altijd kunnen mensen zich iets voorstellen bij het begrip 
“geestelijke verzorging”. Onze geestelijke verzorger Hester van Briemen 
vertelt daarom graag over haar werk en doet dat aan de hand van een 
serie gesprekken die ze de afgelopen negen maanden voerde met dhr. L. 



Deze paardjes zijn het gewend om 
geaaid en geknuffeld te worden. Dus 
dat hebben we ook volop gedaan. 
Ze waren van tevoren geborsteld en 
schoongemaakt, zodat ze schoon 
waren bij binnenkomst. Er werd 
eerst een beetje gek opgekeken, 
maar al gauw werd er geaaid en 
geknuffeld. Want ja, je heb toch 
niet elke dag een paard bij je in de 
huiskamer staan.

De paardjes bleven rustig bij 
een ieder staan en kwamen bij 
iedereen even langs. Ze werken 
rustgevend. Ook werd er in de 
gang nog een wandelingetje 
gemaakt. Na anderhalf uur was 
het weer tijd om te gaan. Iedereen 
heeft een geweldige middag 
gehad. We willen nogmaals de 
familie die dit mogelijk heeft 
gemaakt hartelijk bedanken! 

Therapiepaardjes op 
de Barbierlaan

Een herfstige fotosessie vond 
eind november al plaats rondom 
Rijchehove, waarbij mooie plaatjes 
werden geschoten van een aantal 
bewoners op mooie momenten. We 
zoeken modellen voor het voorjaar!

Vanaf februari staan er wensbomen 
op Rijckehove en De Roo. Aan deze 
houten bomen kunnen wenskaartjes 
gehangen worden met wensen van 
en voor bewoners en cliënten. En wij 
zullen proberen deze te vervullen!

De nieuwe hoofdingang van 
Rijckehove zal komende periode 
verder ingericht worden. Zo komt er 
onder andere een mooi levend logo 
van De Zellingen te hangen. Onze 
dames van de receptie zullen een 
definitieve plaats krijgen.

Zellingensnippers

Wat, paardjes binnen? Ja echt, er staan er twee in de gang! Een familielid 
had deze leuke middag geregeld: er kwamen twee dames met twee hele 
kleine paardjes van “Therapiepaardjes.nl” langs op de Barbierlaan.

Klacht of compliment?
Heeft u een klacht of compliment, dan willen we dat graag van u weten. 
Zo kunnen wij u helpen én u helpt ons om onze dienstverlening 
te verbeteren.

De Eerst Verantwoordelijke 
Verzorgende (EVV’er) is de 
eerste persoon waarmee u uw 
ongenoegen kunt bespreken. 
Heeft u al een persoonlijk gesprek 
gevoerd en blijft de onvrede 
bestaan of bespreekt u het 

liever met een onafhankelijk 
persoon? Dan kunt u terecht bij de 
klachtenfunctionaris. 

Henk Moerenhout
Tel. 06 - 47 82 68 50 
klachtenfunctionaris@zellingen.nl

December in De Roo

Uitje? Gebruik een bus!

De (rolstoel)bussen zijn buiten 
de tijden voor het vervoer van 
cliënten van en naar huis en de 
diverse locaties te reserveren voor 
uitstapjes.

Reserveren kan via een 
medewerker van uw afdeling of bij 
de Entreebalie. Rijdt een chauffeur 

voor het eerst, dan wordt 
wel eerst een Zellingen rijtest 
afgenomen.

U kunt de gehele procedure voor 
het reserveren van een (rolstoel)
bus vinden op onze website onder 
het kopje “Dagactiviteiten en 
ontmoeting”. 

Alle (rolstoel)bussen die geschikt zijn voor cliëntvervoer zijn 
Zellingenbreed inzetbaar. Dit betekent dat ook u van de bussen 
gebruikt kunt maken wanneer dat nodig is!

Telkens als de Sint iemand een 
hand wilde schudden viel zijn 
mijter af. Wat werd er gelachen. 
De pieten lieten zich niet afleiden 
en gingen door met het uitdelen 
van cadeautjes. Na de cadeautjes 
werd er heerlijke warme 
chocolademelk met slagroom 
gedronken en gesnoept van de 
speculaas en pepernoten. Iedereen 
heeft deze middag volop genoten 
van het Sinterklaasfeest. 

Op 5 december zelf werd er op 
beide afdelingen nog een gepaste 
activiteit georganiseerd.

Sinterklaas maakte plaats voor de 
Kerstman. Eerst moesten beide 
afdelingen in kerstsfeer gebracht 
worden. Er werden kerstliedjes 
gedraaid en volop gezongen met 
elkaar. Alles stond in het teken van 
de kerst. Op de zaterdag voor kerst 

werd er van elke bewoner een 
mooie sfeerfoto gemaakt. Deze 
foto is vervolgens als kerstkaart 
verstuurd naar familie. Wat een 
leuke verrassing was dat.

Op beide afdelingen was er op 
19 december een kerstborrel 
voor bewoners en familie 
georganiseerd. Er waren door de 
centrale keuken heerlijke hapjes 
gemaakt. Zelf hadden we ook nog 
voor wat warme hapjes gezorgd. 
Op het plein stond een aantal 
kramen met heerlijke dranken. Het 
geheel werd opgeleukt door mooie 
live pianomuziek. Joanne van de 
geestelijke verzorging kwam langs 
om een mooi gedicht voor te 
dragen. 

Het was op beide afdelingen heel 
sfeervol en er werd met elkaar in 
het klein Kerst gevierd.

Tijdens de kerstdagen zelf was 
er voor de bewoners en familie 
heerlijk eten. De maaltijden 
werden door de collega’s uit 
de zorg ook heel sfeervol 
aangeboden. De huiskamers 
mooi en de tafels sfeervol 
gedekt, zo werd er met elkaar 
genoten van de kerstmaaltijd. Op 
eerste kerstdag was er voor alle 
bewoners ook nog de verrassing 
van een cadeautje uit de 
decemberboom.

Toen was alleen Oudejaarsavond 
nog over. Deze avond werd in 
alle rust doorgebracht en zo 
kwam de drukke feestelijke 
decembermaand weer tot zijn 
eind.

Namens de beide afdelingen voor 
een ieder de beste wensen voor 
2019!

Wat was het ook bij ons op de Barbierlaan en Brouwerslaan een gezellige feestmaand. Eerst kwam Sinterklaas. 
Op zaterdag 1 december bracht de Sint met zijn rollator en twee pieten een bezoek aan beide afdelingen. De 
bewoners waren blij verrast en zongen volop mee met de sinterklaasliedjes.
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Maandag 4 februari
10.00 - 11.30 Muziekactief

Dinsdag 5 februari
10.00 - 12.00 Zing mee!

Woensdag 6 februari
10.00 - 11.30 Beeldenclub
10.00 - 11.30 Muziekuur

Donderdag 7 februari
10.00 - 12.00 Creatief atelier

Maandag 11 februari
10.00 - 11.30 Rolstoel-/rollatordans

Dinsdag 12 februari
10.00 - 12.00 Zing mee!

Woensdag 13 februari 
10.00 - 11.30 Beeldenclub
14.30 Pianoconcert 
 door Jan Bonte

Donderdag 14 februari 
Valentijnsdag
10.00 - 11.30 Creatief atelier
14.00 - 15.30 Optreden van de 
 Tweestemmige Heren

Maandag 18 februari
10.00 - 12.00 H&A Mode
10.00 - 11.30 Muziekactief

Dinsdag 19 februari
10.00 - 12.00 Zing mee!

Woensdag 20 februari
10.00 - 11.30 Beeldenclub
10.00 - 11.30 Muziekuur
14.00 - 15.30 Bingo

Donderdag 21 februari
10.00 - 11.30 Creatief atelier

Maandag 25 februari
10.00 - 11.30 Rolstoel-/rollatordans

Dinsdag 26 februari
10.00 - 12.00 Zing mee!

Woensdag 27 februari
10.00 - 11.30 Beeldenclub

Donderdag 28 februari 
10.00 - 11.30 Creatief atelier

Maandag 4 maart
10.00 - 11.30 Muziekactief

Dinsdag 5 maart
10.00 - 12.00 Zing mee!
15.00 Rijckehove Diner

Woensdag 6 maart
10.00 - 11.30 Beeldenclub 

Donderdag 7 maart
10.00 - 11.30 Creatief atelier 

Maandag 11 maart
10.00 - 11.30 Rolstoel-/rollatordans

Dinsdag 12 maart
10.00 - 12.00 Zing mee!

Woensdag 13 maart
10.00 - 11.30 Beeldenclub
10.30 - 11.30 Muziekuur

Donderdag 14 maart
10.00 - 11.30 Creatief atelier
14.00 - 15.30 Harp concert door  
 Elsbeth Verheij

Maandag 18 maart
10.00 - 12.00 Muziekactief

Dinsdag 19 maart
10.00 - 12.00 Zing mee!

Woensdag 20 maart
10.00 - 11.30 Beeldenclub
14.00 - 15.30 Bingo

Donderdag 21 maart
10.00 - 11.30 Creatief atelier 

Maandag 25 maart
10.00 - 11.30 Rolstoel-/rollatordans

Dinsdag 26 maart
10.00 - 12.00 Zing mee!

Woensdag 27 maart
10.00 - 11.30 Beeldenclub 
10.30 - 11.30 Muziekuur 

Donderdag 28 maart
10.00 - 11.30 Creatief atelier 

 Kerkdiensten
 In de Muziekhof, elke zondag 
 van 10.00 tot 12.00 uur  

 De rijdende bibliotheek 
 Komt langs, elke donderdag 
 van 10.00 - 12.00 uur

 Internetcafé
 Op het Plein, dagelijks 
 van 09.00 tot 18.00 uur

 Met vragen kunt u terecht bij 
 de zorgmedewerkers.

Activiteitenagenda
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