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Er waren zelfs fotografen van het 
Algemeen Dagblad en de IJssel en 
Lekstreek aanwezig. In de feestelijk 
versierde zaal mocht bewoner Dirk 
het spits afbijten. Samen met zuster 
Marja stal hij de show in zijn mooie 
pak. Tot slot mochten de bewoners 
genieten van de overheerlijke 
bruidstaart, welke vers gemaakt 
was door onze eigen keukenbrigade. 
Dagbestedingscoaches Yvette, 
Marianne en Sofia bedanken 
iedereen voor hun bijdrage! 

Voorwoord

Dit is alweer de tweede Nieuwshof 
van dit jaar. En deze editie bewijst 
dat er weer veel gebeurt op 
Rijckehove en De Roo. Zo kunt u 
onder andere lezen dat we bij De 
Zellingen echt werk maken van 
het creëren van geluksmomenten. 
Iets dat we samen moeten 
doen. Neem bijvoorbeeld de 
wensbomen die op alle afdelingen 
staan. Schrijf uw wens op en hang 
deze in de wensboom, dan gaan 
wij ons uiterste best doen om uw 
wens uit te laten komen.

Maar er zijn meer zaken die 
bijdragen aan uw geluk, zoals het 
nieuwe spelmateriaal op De Roo 
en het activiteitenprogramma op 
Rijckehove en De Roo. We blikken 
in deze Nieuwshof daarom terug 
op de concerten die de afgelopen 
twee maanden zijn georganiseerd 
in Rijckehove en het dagje naar 
buiten op De Roo, dat we in 
samenwerking met vrijwilligers 
vanuit Price Waterhouse Coopers 
konden organiseren.

Ik wens u heel veel leesplezier 
toe. Kijk vooral ook even op de 
activiteitenkalender als u van 
snelle auto’s, paling en/of kinderen 
houdt!

Astrid Poutsma
Locatiemanager Rijckehove/De Roo

Bruidshow Rijckehove

Zaterdag 9 maart vond in de Muziekhof op Rijckehove een bruidsshow 
plaats waar een groot aantal bewoners bij aanwezig was. Negen 
personeelsleden en vrijwilligers showden de mooiste bruidskleding.

Heeft u al een wens opgehangen 
in de wensboom?  | Lees het artikel op pagina 5

Foto’s: IJssel & Lekstreek



Pianoconcert Jan Bonte
Jan Bonte verzorgde woensdag-
middag 13 februari weer een 
pianoconcert dat door circa 65 
bewoners en enkele mantelzorgers 
met veel genoegen werd 
bijgewoond. Jan speelt enthousiast 
allerlei meezingliedjes, maar 
op z’n tijd gooit hij er ook een 
boogiewoogie tussendoor. 

Ook voldoet hij graag aan het 
spelen van verzoeknummers. 
Naast de concerten in de 
Muziekhof speelt Jan regelmatig 
op de afdeling Beukenhof en 
in De Roo. Bovendien is hij 
inmiddels de vaste pianist die 
de tweemaandelijkse Rijckehove 
diners van een prettige muzikale 
omlijsting voorziet.

Harpconcert Elsbeth Verheij 
Op donderdag 14 maart trad 
harpiste Elsbeth Verheij voor de 
tweede keer op in de Muziekhof. 
Haar strelende vingers brachten 
op een virtuoze manier muziek 
ten gehore van een achttal 
verschillende componisten uit de 
17e, 18e en 19e eeuw. 

Daarbij verzorgde ze tussen de 
verschillende stukken een prettige 
uitleg over componist en muziek.
Ze demonstreerde de werking van 
de harp inclusief voetpedalen en 
vertelde onder andere dat dit 
instrument in de middeleeuwen

De twee stemmige heren
Donderdag 14 februari traden 
deze beide heren, Hans Muilman 
tenor en Siebren Zwaan bas en 
keyboard, van 14.00 tot 15.30 
uur op in de Muziekhof. Voor een 
circa 35-koppig publiek zongen en 
speelden zij muziek uit de jaren 50-
70, zodat er voor elk wat wils was. 

Met applaus namen de heren 
afscheid van hun gehoor.

is ontstaan in de jagerswereld. Zij 
gebruikten dezelfde snaren voor 
hun boog en herkenden in de 
boogspanning de verschillende 
klanken.
 
Het ruim zestigkoppige publiek 
moest even wennen aan deze 
muziek en dit instrument, bleef 
echter doodstil en geconcentreerd 
luisteren en was na afloop zo 
enthousiast dat Elsbeth nog een 
toegift verzorgde. De harp gaf 
ontegenzeggelijk een rustgevende 
sfeer aan de bewoners. 
We horen haar volgend jaar graag 
weer! 

De harp gaf 
ontegen-

zeggelijk een 
rustgevende 
sfeer aan de 

bewoners

Terugblik op concerten in Rijckehove
In februari en maart hebben we in Rijckehove kunnen genieten van 
diverse concerten. Jan Bonte verzorgde een pianoconcert, Elsbeth Verheij 
een harpconcert en ook de 2 Stemmige Heren kwamen langs.
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Alleen een dode mus
Uit: Verhalen vertellen
Stichting ‘Midden onder U’

Twee mensen verschenen aan 
de hemelpoort. Voordat ze 
naar binnen mochten vroeg 
de Eeuwige aan hen of ze hun 
handen wilden laten zien.

De eerste stak ze zelfverzekerd 
uit en zei: “Kijk, ik heb ze 
schoongehouden en vrij voor U. 
Ik heb me aan geen mens of dier 
vergrepen en ze altijd gewassen in 
onpartijdigheid. Ik steek ze vrij van 
schuld en boete naar U uit.” 

Toen antwoordde de Eeuwige: “Ik 
zie inderdaad je schone handen, 
maar van binnen zijn ze rood van 
schuld en bloed. Nooit hebben ze 
naar mensen gereikt, nooit een 
mens of dier verdedigd of gered. Ik 
zie geen leven in je handen, het is 
allemaal schone schijn.” 

Toen trad de tweede man naar 
voren. Bedremmeld en met 
neergebogen hoofd stak hij zijn 
handen uit en zei: “U ziet hoe vuil ze 
zijn en getekend door het zweet en 
het bloed van zoveel mensen. En ik 
droomde nog zo van gerechtigheid 
en van een nieuwe wereld. Het 

enige wat ik tenslotte nog kon 
redden is deze kleine vogel, nog 
warm van hoop, een dode mus.”

Toen keek de Eeuwige hem aan en 
omhelsde hem. “Kom binnen in 
mijn huis”, zei Hij. “Je handen zijn 
wel vuil, maar ze dragen het begin 
van een nieuwe wereld met zich 
mee: het minste van het minste, 
een dode mus.” En terwijl ze samen 
de hemel binnengingen vloog er 
een kleine vogel terug naar de 
aarde.

Na het verhaal gaan we met elkaar 
in gesprek. Op mijn vraag wat 
hoop eigenlijk is, antwoordt een 
mevrouw: ‘verlangen’.
V; Waar verlangt u naar?
A: Naar een kopje koffie...

Een andere mevrouw reageert 
op het verhaal en vertelt dat zij 
vroeger een vogeltje had waar zij 
voor zorgde.
V: Hoop doet leven, zegt men. 
Is dat zo? Verliest u weleens de 
hoop? 
Een bewoner vertelt hoe moeilijk 
hij het heeft gehad toen zijn vrouw 
overleed, hij de hoop bijna verloren 
had en zich nutteloos voelde. 
V: Wie of wat hield u overeind?
Wat kunnen we doen om mensen 
te helpen die in de rouw zijn?
A: een witte zakdoek geven…..

Tijdens zo’n gesprek gebeurt er 
altijd iets verrassends. Het blijft 
wonderlijk dat verhalen zoveel 
emoties kunnen losmaken. Ook bij 
mensen die het zelf niet zo goed 
meer kunnen verwoorden. Aan het 
einde luisteren we naar het lied: 
‘Land of Hope and Glory’. Daarmee 
sluiten we deze bijeenkomst af. 3

Rimpelingen van hoop
Yvonne Littel-Dijk, geestelijk verzorger 
Wij (als geestelijk verzorgers) vinden het leuk om iets te vertellen over ons 
werk. Want lang niet altijd kunnen mensen zich daar iets bij voorstellen. 
De vorige keer deed mijn collega Hester dat met behulp van een bewoner, 
die vertelde uit de praktijk over gesprekken met een geestelijk verzorger.

Behalve één-op-één gesprekken 
organiseren de geestelijk verzorgers  
ook groepsgesprekken voor 
bewoners over allerlei levens-
thema’s, zoals hoop, vriendschap, 
ouders, huwelijk en trouw. Tijdens 
de bijeenkomsten, vaak samen 
met een dagbestedingscoach, 

worden er spreekwoorden bij het 
thema gezocht, bijvoorbeeld bij 
het thema ‘hoop’: “Leven tussen 
hoop en vrees”, “Op hoop van 
zegen” of “Zolang er leven is, is er 
hoop”. Daarna wordt er gelezen, 
bijvoorbeeld het onderstaande 
verhaal “Alleen een dode mus”.



Ga terug!

Indien de boom achter het 
gebouw is gesloten meldt u zich bij 
de paal of gebruikt u uw pasje. De 
uitgang bevindt zich aan het einde 
van het parkeerterrein. De zich 
daar bevindende slagboom opent 
automatisch. Het is uitdrukkelijk 
NIET de bedoeling dat u met uw 
auto of fiets via de entree het 

terrein ook weer verlaat. Om u 
hieraan te herinneren staan er 
verkeersborden, voorzien van 
de duidelijke toevoeging GA 
TERUG. Houd u er aan! Een en 
ander heeft te maken met de 
verkeersveiligheid op de openbare 
weg tot de afsluitboom. 

Rijckehove beschikt over twee parkeerterreinen, beide zijn voorzien 
van een afsluitboom. Die naast het gebouw opent automatisch 
wanneer een auto er voor staat. 

Vanaf februari hoeft u niet meer te 
betalen voor de volgende activiteiten:
	Zing mee!
	Muziekactief
	Bibliotheek
	Creatief atelier
	Optredens
	Rolstoeldansen
	Koersbal

We vragen nog wel een kleine 
bijdrage voor:
	Beeldenclub: € 2,00 
	Bingo € 1,00 

Rijckehove diner
Voor de Rijckehove diners verandert 
er niets. Bewoners eten gratis mee, 
uw gasten betalen slechts € 15,00.

Uitstapjes met de afdeling
Ook kunnen aan de uitstapjes met 
de afdeling die door Recreatie & 
Welzijn worden georganiseerd 
kosten verbonden zijn. Het betreft 
hier dan meestal de kosten voor 
wat u gebruikt aan eten en drinken, 
eventuele entreegelden, etc. 

Aanpassing kosten
Recreatie & Welzijn

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



De locatiemanager mevr. Astrid 
Poutsma heeft naar cliënten en 
mantelzorgers een brief gestuurd 
waarin de bedoeling van de 
wensboom wordt uitgelegd.

Inmiddels wordt van de wensboom 
reeds een goed gebruik gemaakt. 
Wensen die naar voren komen zijn 
bijvoorbeeld nog een keer de zee
zien, een bezoek aan een tuin- of 
winkelcentrum, maar ook wensen 
voor een speciaal menu.

De ingestelde Geluksmomenten 
Commissie maakt dezer dagen 
een eerste inventarisatie om 
te bezien welke wensen voor 
vervulling in aanmerking komen. 
Kleine wensjes die door de 
afdeling of in samenwerking met 
de mantelzorger kunnen worden 
vervuld konden reeds worden 
afgevinkt. 

Doe een wens!
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Zoals u in de vorige Nieuwshof al heeft kunnen lezen zijn in de loop van 
februari op alle afdelingen Wensbomen geplaatst. Sommige bomen zijn 
beschilderd door bewoners, andere bomen vertonen blank hout. 

Adopt a flowerpot
Onder dit motto lanceerde Mandy Cleophas eind juni vorig jaar het 
originele idee om de bloembakken bij de entree, in het park en op het 
dakterras te laten adopteren.  

Vanaf afgelopen zomer ziet 
u op een aantal grote witte 
plantenbakken wie de sponsoren 
zijn. Voor het nieuwe seizoen 
worden bewoners, afdelingen, 
mantelzorgers, vrijwilligers, een 
ieder die Rijckehove een goed 
hart toedraagt, uitgenodigd, nee 
UITGEDAAGD, aan dit initiatief deel 
te nemen.

Langs de gevels van het gebouw, 
in het park en op het dakterras 
staan in totaal 28 bakken, groot en 
klein, die uitnodigen om te worden 
gevuld met bloemen, planten, 
e.d. Hovenier Weverling zal eind 
mei al deze bakken met langdurig 
bloeiende planten vullen. Daarna 
is het aan u, als sponsor, om de 
bakken te onderhouden 

en eventueel naar eigen inzicht 
nieuwe planten en frutsels aan
 te brengen. Sponsoring houdt 
dus ook in nieuwe plantjes zelf te 
betalen, maar dat kan niemand ‘de 
kop kosten’, zeker niet wanneer 
een team de sponsoring draagt. 
Misschien is ‘kweek uit eigen tuin’ 
ook leuk. U krijgt desgewenst 
een gieter uitgereikt om zelf de 
bloemen te besprenkelen. In 
vakantietijd houdt Mandy of haar 
rechterhand André een extra oogje 
in het zeil om er op toe te zien dat 
de plantjes niet verdorsten.
Voor de best verzorgde plantenbak 
ligt in de loop van september een 
prijs in het verschiet!

Ziet u het zich als mantelzorger of 
bezoeker al voor u? Samen met uw 

partner/(mede)bewoner lopend of 
in een rolstoel naar de ‘eigen’ bak 
wandelen, om daarna te genieten 
van het prachtige park.

Samengevat
   Aanmelden kan via 
 jcleophas@zellingen.nl of kom 
 langs op haar kantoor 
   Kies samen een plantenbak
   Geef uw plantenbak een naam
   Zorg wel dat de plantenbak 
 genoeg water, praatjes en 
 aandacht krijgt 
   Geen gieter? Iets leuks in de 
 plantenbak doen? Laat het   
 Mandy weten!



Omdat het al zulk mooi weer 
was, hebben we daar gebruik 
van gemaakt en zijn we met vijf 
bewoners van de Brouwerslaan en 
vijf bewoners van de Barbierlaan 
naar buiten gegaan.

In een lange stoet trokken we door 
de wijk richting ‘s-Gravenweg naar 
kinderboerderij “Klaverweide”.
Het was een heerlijke wandeling 
waar iedereen van genoot. En dat 
we ook nog zoveel dieren zagen was 

natuurlijk erg leuk. Na een heerlijke 
middag hadden we allemaal het 
idee dat we een hele dag weg 
waren geweest. Dit is dus zeker 
voor herhaling vatbaar! Dames van 
PWC  bedankt voor uw hulp! 

De Roo naar buiten
Op 19 februari kwamen enkele dames van het bedrijf Price Waterhouse Coopers (PWC) een dagje vrijwilligers-
werk doen bij De Zellingen in De Roo van Capelle. 

Salonorkest Andantino 
in de Roo

Er werden mooie en lekker in 
het gehoor liggende Weense 
melodieën ten gehore gebracht. 
Onze bewoners hebben hiervan 
genoten. Sommige bewoners en 
medewerkers van De Zellingen 

waagden zelfs een dansje. 
Kortom, het was een heerlijke 
zaterdagmiddag, perfect passend 
bij ons motto “geluksmomenten 
creëren we samen!” 

Op zaterdag 9 februari speelde het Capels salonorkest Andantino op de 
Brouwerslaan en de Barbierlaan. 



Nieuw spelmateriaal op de Roo 
Dankzij de Haagse financieringsbron Waardigheid & Trots zijn de bewoners van De Roo sinds half februari de 
gelukkige bezitters van een fraai en praktisch pakket spelmateriaal. Hiervan wordt op de Brouwerslaan en de 
Barbierlaan enthousiast gebruik gemaakt. 

Met dank aan Waardigheid & Trots 
beschikken we op de Roo nu over 
de volgende nieuwe houten spellen:

  Een doos met 8 houten puzzels  
 variërend in moeilijkheidsgraad. 
 Tezamen vormen de puzzels 
 weer 1 grote puzzel;
  Een houten voetbaltafel;

  Rijgbordjes met gekleurde 
 touwen, deze zijn telkens 
 opnieuw te gebruiken;
  Een magnetisch tekenbord;
  Een bowling spel bestaande uit 
 stevige kegels en 2 ballen met
 vingergaten erin;
  Een gekleurd kegeltjes spel met 
 magneten;

  Blanco papier dat vast blijft 
 liggen op welke ondergrond 
 dan ook. Dus bij het tekenen 
 erop verschuift het niet.

De nieuwe spellen worden al volop 
gebruikt, zoals u op de foto’s kunt 
zien. Komt u binnenkort ook een 
spelletje meespelen? 
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Maandag 1 april
10.00 - 11.30 Muziekactief

Dinsdag 2 april
10.00 - 12.00 Zing dan mee!
10.30 Kleuterbezoek
14.00 - 16.00  Danspaleis

Woensdag 3 april
10.00 - 11.30 Beeldenclub

Donderdag 4 april
10.00 - 11.30 Creatief atelier

Maandag 8 april
10.00 - 11.30 Rolstoel-/rollatordans

Dinsdag 9 april
10.00 - 12.00 Zing dan mee!

Woensdag 10 april
10.00 - 11.30 Beeldenclub
10.30 - 11.30  Muziekuur
14.30 Pianoconcert 
 door Jan Bonte

Donderdag 11 april
10.00 - 11.30 Creatief atelier
14.00 - 15.30 Optreden 
 De Zalmvissers
15.30 Palingrokerij   
 “Visserij de Waard”

Maandag 15 april
10.00 - 11.30 Muziekactief

Dinsdag 16 april
10.00 - 12.00 Zing dan mee!
15.00 - 16.00  Porsche zien,   
 beleven en rijden

Woensdag 17 april
10.00 - 11.30 Beeldenclub
14.00 - 15.30 Bingo

Donderdag 18 april
10.00 - 11.30 Creatief atelier

Dinsdag 23 april
10.00 - 12.00 Zing dan mee!

Woensdag 24 april
10.00 - 11.30 Beeldenclub
10.30 - 11.30  Muziekuur

Donderdag 25 april 
10.00 - 11.30 Creatief atelier

Maandag 29 april
10.00 - 11.30 Muziekactief

Dinsdag 30 april
10.00 - 12.00 Zing dan mee!

Woensdag 1 mei
10.00 - 11.30 Beeldenclub 

Donderdag 2 mei
10.00 - 11.30 Creatief atelier 

Maandag 6 mei
10.00 - 11.30 Rolstoel-/rollatordans

Dinsdag 7 mei
10.00 - 12.00 Zing dan mee!
10.30 Kleuterbezoek
15.00 Rijckehovediner

Woensdag 8 mei
10.00 - 11.30 Beeldenclub
10.30 - 11.30 Muziekuur

Donderdag 9 mei
10.00 - 11.30 Creatief atelier
14.00 - 15.30 Optreden door 
 Guido van de Meent

Maandag 13 mei
10.00 - 11.30 Muziekactief

Dinsdag 14 mei
10.00 - 12.00 Zing dan mee!

Woensdag 15 mei
10.00 - 11.30 Beeldenclub
14.00 - 15.30 Bingo

Donderdag 16 mei
10.00 - 11.30 Creatief atelier 

Maandag 20 mei
10.00 - 12.00 H&A Mode

Dinsdag 21 mei
10.00 - 12.00 Zing dan mee!

Woensdag 22 mei
10.00 - 11.30 Beeldenclub 
10.30 - 11.30 Muziekuur 

Donderdag 23 mei
10.00 - 11.30 Creatief atelier 

Maandag 27 mei
10.00 - 11.30  Muziekactief

Dinsdag 28 mei
10.00 - 12.00  Zing dan mee!

Woensdag 29 mei
10.00 - 11.30 Beeldenclub

 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 Rijckehove
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