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Half oktober is de nieuwe entree 
opgeleverd. Het vervangen van 
de draaideur was noodzakelijk 
omdat deze sterk verouderd was 
en niet als cliëntvriendelijk werd 
ervaren. Onderdelen voor deze 
draaideur worden bovendien niet 
meer gemaakt, waardoor we de 
beslissing hebben genomen om de 
draaideur te vervangen.

De verbouwing heeft omgeveer 

drie weken geduurd. Tijdens 
deze verbouwing moest er door 
iedereen gebruik gemaakt worden 
van de achteringang. De hele 
verbouwing heeft geleid tot wat 
overlast, maar het resultaat mag 
er zijn!

De entree wordt de komende tijd 
verder aangekleed in Zellingenstijl. 
 
Lees verder op volgende pagina

Voorwoord

Dit is alweer de laatste Nieuwshof 
van dit jaar. In een nieuw formaat, 
omdat we hebben vernomen dat 
het grotere formaat door een deel 
van onze cliënten moeilijk te lezen 
was. En met zulke feedback doen 
we natuurlijk graag wat.

We hebben het nieuws van 
de afgelopen maanden en 
de nieuwigheidjes die eraan 
komen weer voor u gebundeld 
en dit aangevuld met wat leuke 
wetenswaardigheden. Mochten er 
zaken zijn die u mist en graag zouw 
willen terugzien in de Nieuwshof, 
laat het ons dan weten!

Natuurlijk komt de Sint nog op 
bezoek op Rijckehove. hij zal 
elke afdeling even aandoen. En 
zodra de goedheiligman ons land 
heeft verlaten gaat Rijckehove 
over in kerstsferen. Een mooie 
en sfeervolle periode waarin we, 
zoals u in deze Nieuwshof kunt 
lezen, diverse leuke evenementen 
organiseren voor cliënten, 
medewerkers en vrijwilligers.

Ik wil u vast hele fijne kerstdagen 
toewensen en een gezond 2019, 
vol gelukkige momenten!

Astrid Poutsma
Locatiemanager Rijckehove

Rijckehove verbouwt:
entree en dakterras
Op Rijckehove zijn we continu bezig om onze dienstverlening te 
verbeteren. Het werkzaamheden rond het vervangen van de draaideur 
bij de hoofdingang voor een “sluis” met schuifdeuren en de aanleg van 
het nieuwe dakterras zijn u de afgelopen maanden vast niet ontgaan.

Het vernieuwde dakterras van Rijckehove



Een maag- en darmvirus was 
aanleiding om eind oktober de 
afdelingen op Rijckehove te sluiten. 
Door deze maatregel en het naleven 
van ons draaiboek hebben we de 
situatie weten te controleren.

De griepprik wordt van half oktober 
tot half november verstrekt aan 
medewerkers en vrijwilligers van 
De Zellingen, met als doel de kans 
op besmetting onder cliënten en 
collega’s zo klein mogelijk te houden.

19 december organiseren we een 
kerstmarkt voor medewerrkers en 
vrijwilligers. Houd die dag rekening 
met beperkte parkeergelegenheid 
en kom een kijkje nemen op het 
gezellige kerstplein met foodtrucks.

ZellingensnippersVervolg van voorpagina

Nieuw dakterras 
Op woensdag 30 oktober is het 
dakterras op de tweede verdieping,

De nieuwe hoofdentree van 
Rijckehove

bij afdeling Beukenhof, geopend. 
Het dakterras is opnieuw 
aangelegd, aangekleed en geheel
cliëntvriendelijk gemaakt. Het is 
nu een heerlijke plek voor onze 
cliënten en hun naasten om op 
mooie, zachte of warme dagen 
lekker buiten te vertoeven.

Wij hopen dat onze cliënten, 
familie, vrijwilligers en 
medewerkers met plezier 
gebruik maken van onze nieuwe 
hoofdingang en het mooie 
dakterras! 

Verhuizing kantoorpersoneel
Omdat De Zellingen op haar intramurale locaties cliënt en primair proces 
centraal wil stellen, verhuizen de kantoormedewerkers van Rijckehove 
naar een “All electric” kantoorpand (aan de overkant) op Rhijnspoor.

Het pand op Rhijnspoor is duurzaam en energiezuinig. Door onze 
kantoormedewerkers te centraliseren, creëren we voor hen bovendien 
een prettige werkomgeving met o.a. flexplekken, een clean desk beleid en 
kortere communicatielijnen. 

Begin december zult u dus wat verhuisdozen langs zien komen, maar er zal 
geen sprake zijn van overlast.



Sint Nicolaas stierf op 6 december 
ca. 340 na Christus? Hij was 
bisschop van Myra (Klein Azië) en 
werd na zijn dood heilig verklaard 
om zijn goede daden. Zo’n 2000 
jaar na zijn dood ontstonden er 
allerlei legendes over hem en zijn 
daden. Wij ‘vieren’ dus zijn sterfdag 
en niet zijn verjaardag.

We het sinterklaasfeest op 
5 december vieren in plaats 
van 6 december, omdat vroeger 
de volgende dag al om 6 uur ‘s 
avonds begon? In België pakken de 
kinderen in de vroege ochtend op 6 
december hun cadeautjes uit.

Sint Nicolaas een bisschop was 
in Turkije en hij persoonlijke 
dienaren (pages) had? De kleding 
die de Pieten dragen is de typische 
16e eeuwse kleding voor pages.

Sint Nicolaas in het jaar 270 is 
geboren? Dus nu, in 2015, is hij 
1745 jaar oud.

De staf een symbool is? De 
bisschoppelijke kromstaf staat 
symbool voor de kerkelijke macht 
van de bisschop. Symbool van 
de herdersstaf die staat voor de 
pastorale zorg die 
de bisschop voor 
al zijn gelovigen 
heeft.

“Sinterklaas kapoentje” eigenlijk 
een heel vreemde betekenis 
heeft? Onder andere vreemde 
drommel, deugniet, schurk, bandiet 
en nog vele andere dingen. Het 
woord kapoentje is afgeleid van het 
oude scheldwoord ‘kampoen’. Wat 
dit nou met de Sint te maken heeft? 
In de negentiende eeuw werd een 
populair verhaal uitgebracht met 
in de hoofdrol ‘Klaes Kapoen’, een 
deugniet. Waarschijnlijk is daarvan 
het liedje afgeleid.

Door een verwarring Sint Nicolaas 
nu uit Spanje komt? Hij was dus 
bisschop van Myra, maar in 1087 
werden de beenderen van Sint 
Nicolaas verplaatst door Italiaanse 
vereerders naar Bari. Bari (Italië) 
was lang in handen van Spanje. 
Maar ook kwamen de luxe artikelen 
en lekkere dingen vroeger uit 
Spanje, dit is waarschijnlijk de 
reden dat Sint Nicolaas nu uit 
Spanje komt.

Het paard van Sinterklaas pas sinds 
1990 Amerigo wordt genoemd? 
In dat jaar werd het paard als 
politiepaard ingezet in het grote 
Sinterklaasverhaal. Vorig jaar is 
de echte Amerigo met pensioen 
gegaan maar voor alle kinderen 
in Nederland blijven de nieuwe 
paarden gewoon Amerigo.

Speculaas en marsepein vroeger 
liefdessnoepjes waren? Was een 
jongen verliefd op een meisje, dan 

kreeg ze een figuurtje in één van 
deze twee lekkernijen. Vaak was het 
een ventje of een hartje. Wanneer 
het meisje de jongen niet mocht, 
brak ze het figuurtje in twee. 
Vandaar ook de uitdrukking “iemand 
zijn hart breken”. Een taai-taai pop 
werd dan weer cadeau gedaan aan 
iemand die je echt niet mocht. 

Sinterklaas en Santa Claus een 
en dezelfde persoon zijn? De in 
Europa bekende gebruiken als 
Sinterklaas (Nederland, Belgie en 
Frans Vlaanderen), Sankt Nikolaus 
(Duitsland) en Father Christmas 
(Groot Britannie), werden door de 
kolonisten gecombineerd voortgezet 
in Noord Amerika als Santa Claus, 
een naamsverbastering.

Vroeger de schoen werd gezet in 
kerken? De opbrengst werd aan de 
armen gegeven die het hard nodig 
hadden. De wortel, tekening of iets 
anders werd vroeger in de schoen 
verstopt als offer voor de goden 
om te laten zien dat je goed was 
geweest. 

Dag Sinterklaasje! 
Wist u dat...

Op 5 december om 10.30 uur komen de Sint en 
zijn pieten langs op het plein in Rijckehove!

Save the date:
5 december



De decemberboom

Lichtjes ontsteken

Niet alleen wordt Rijckehove weer 
voorzien van kerstbomen, kransen 
en andere kerstversieringen, ook 
buiten pakken weer weer uit 
met de sfeervolle “vlaggenmast 
kerstboom” en het sterrennet aan 
de achterzijde. De kerstperiode 
willen we daarom ook dit jaar 
weer samen met u inluiden. 

Daarom gaan we net als vorig jaar 
de lichtjes ontsteken en wel op 
woensdag 12 december van 16.30 
tot 17.30 uur. Onder begeleiding 
van gezellige kerstmuziek en 
diverse lekkernijen brengen we 
de kerstsfeer in huis. Een gezellig 
samenzijn wat u zeker niet wilt 
missen! 

Zoals elk jaar wordt Rijckehove ook dit jaar weer in kerstsferen 
gebracht door ons team van Activiteiten en Welzijn, in samenwerking 
met de Technische Dienst.

Ipads voor Cliënten

Save the date:
12 december

Aan eenieder doen we hiermee 
het verzoek om een cadeautje 
te kopen ter waarde van € 7,50 
voor een mannelijke cliënt of 
een vrouwelijke cliënt. Dus niet 
voor een speciaal persoon, maar 
in het algemeen voor een man 
of een vrouw. Dit cadeautje 
kan afgegeven worden bij het 
restaurant. Geef even aan of 
het voor een man of vrouw 
is, dan haalt een medewerker 

van het restaurant een kaartje 
voor een man of vrouw uit de 
boom. Op deze manier wordt 
duidelijk hoeveel mannen- en 
vrouwencadeautjes er gekocht zijn. 

Tot vrijdag 14 december kunnen 
er cadeautjes ingeleverd worden 
bij het restaurant.De ingeleverde 
cadeautjes worden over alle 
afdelingen verspreid en met de 
kerst overhandigd aan de cliënten!

In de decembermaand komt er in Rijkehove in de centrale hal een 
grote kerstboom te staan. In deze boom hangen kaartjes die staan voor 
mannelijke cliënten en kaartjes die staan voor vrouwelijke cliënten.

Doe mee:
Koop een cadeau!

De vrienden van Rijckehove doen 
een schenking van Ipads aan 
Rijckehove. Deze Ipads zijn voor 
de cliënten, onder andere voor 
het spelen van spelletjes. Heel 
erg fijn voor een beetje vermaak 
tijdens de donkere dagen!

De Ipads worden op 5 december 
tussen 10.30 en 11.30 uur in 
de activiteitenruimte tijdens 
de activiteit Beeldenclub 
overhandigd door dhr. De Koning, 
voorzitter van de Vrienden van 
Rijckehove. 



Vraag 1  Waarom eten we 
kalkoen met kerst?
De oorsprong van dit gebruik 
ligt in Amerika, waar men al de 
gewoonte had om kalkoen te eten 
op Thanksgiving day. Dit is een 
nationale feestdag in de Verenigde 
Staten en Canada, waarop dank 
wordt gezegd (aan god) voor de 
oogst, en ook voor alle andere 
goede dingen. Thanksgiving 
wordt in de Verenigde Staten 
gevierd op de vierde donderdag 
in november, onder het genot van 
een kalkoentje en een drankje. 

Toen de Amerikanen ons aan het 
einde van de Tweede Wereldoorlog 
kwamen bevrijden, namen ze 
sigaretten en chocolade mee….. en 
kalkoenen! Inmiddels worden er 
heel veel kalkoenen gegeten met 
kerst, in het Verenigd Koninkrijk 
inmiddels 10 miljoen rond kerst! 
Tien miljoen, u leest het goed! 
Dat er wel eens wat overblijft, is 
geen wonder. De restjes worden 
op tweede kerstdag (boxing day) 
verwerkt in soepen en sauzen. 

Vraag 2  Waarom vieren we 
tweede kerstdag?
Kerst is van oorsprong een 
christelijk feest; we vieren de 
geboorte van Jezus. Die kan toch 
maar op 1 dag geboren zijn zou je 
denken, dus ook 1 dag feest. Niets 
blijkt minder waar...

Vroeger hadden we zelfs 4 
kerstdagen! Je moet dan wel 
terug gaan tot het jaar 813 - 
toen was de vierde kerstdag 
een kinderfeest en de tweede 
kerstdag was er voor de 
dieren (nee lief konijn, we 
eten je vandaag niet op want 
het is tweede kerstdag, maar 
morgen wel, zoiets?). In 1773 
was de vierde dag inmiddels 
al verdwenen en besloot men 
om ook de derde dag maar 
over te slaan. Gelukkig riep de 
Nederlandse overheid in 1964 
de eerste en de tweede kerstdag 
uit tot officiële vrije dagen voor 
alle Nederlanders. Gelukkig maar, 
want wanneer moeten we anders 
naar de meubelboulevard?! 

Vraag 3  Wat levert een kerstlied 
eigenlijk op?
U kunt zich wel voorstellen dat 
het maken van een kerstlied een 
goudmijn kan zijn - elk jaar opnieuw 
wordt jouw plaat immers grijs 
gedraaid. Zo levert het lied Merry 
Xmas everybody de schrijver ervan 
(Noddy Holder) minstens € 800.000 
per jaar op en dat al ruim 40 jaar 
lang! Dat is beter dan meedoen 
aan een loterij. Nog een paar 
voorbeelden: Jona Lewie met Stop 
the Cavalry geschatte opbrengst 
in 2013: € 18.000 euro en Mariah 
Carey doet het helemaal goed 
met All I want for Christmas is you 
schatting 2013: € 500.000! Daar kan 
geen levensverzekering of pensioen 
tegenop! 

Vraag 4  Zullen we een kerstlied 
schrijven? 
De opbrengst zullen we - geheel 
volgens de kerstgedachte - samen 
delen! Prettige dagen voor 
iedereen! 

Door Ellen Vooijs

4 prangende vragen over Kerst



Was- en strijkservice is onderdeel 
van ons serviceprogramma 
Hulp Thuis en zodoende ook te 
gebruiken als u woonachtig bent 
op één van onze locaties. Het is 
een dienst die u zelf kunt inkopen 
wanneer dat nodig is!

Kom een kijkje nemen!
Bent u nieuwsgierig naar hoe onze 
afdeling Textiel te werk gaat, kom 
dan eens leen kijkje nemen!
Neem hiervoor contact op met 
de afdeling via 010 - 284 57 57 of 
textiel@zellingen.nl. 

Wassen en strijken 
een probleem?

Een zonnige fotosessie vond 
medio oktober plaats in het groen 
rondom Rijchehove, waarbij mooie 
plaatjes werden geschoten van onze 
bestuurder Frida van der Sloot en 
enkele dames van de Thuiszorg.

Dinsdag 19 oktober vond de 
Rijckehovemarkt plaats: een waar 
koopparadijs met zelfgemaakte 
spullen, tassen, sieraden, boeken en 
nog veel meer. Het was gezellig druk 
en er werden goede zaken gedaan!

Dankzij de “Adopt a flowerpot” 
actie van manager diensten Mandy 
Cleophas begin juni, staan de 
plantenbakken rond Rijckehove er 
mooi gevuld bij. Was dat u ook al 
opgevallen?

Zellingensnippers

Maak dan gebruik van de professionele was- en strijkservice van 
De Zellingen! Onze professionele afdeling Textiel werkt met 
hoogwaardige middelen en zorgt voor een heerlijk frisse was.

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 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, 
dhr. Henk Moerenhout. 

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



Donderdag 1 november
10.00 - 11.30 Creatief atelier 
10.00 - 12.00 Bibliotheek 

Zondag 4 november
10.00 - 12.00 Kerkdienst
10.00 - 11.30 Rolstoel-/rollatordans

Dinsdag 6 november
10.00 - 12.00 Zing dan mee!
16.30 Rijckehove Diner

Woensdag 7 november
10.00 - 11.30 Beeldenclub 
10.00 - 15.00 Dierenboerderij
10.30 - 11.30 Muziekuur 

Donderdag 8 november
10.00 - 12.00 Bibliotheek 
10.00 - 11.30 Creatief atelier 
14.00 Harmonie orkest

Zondag 11 november  
10.00 - 12.00 Kerkdienst

Maandag 12 november
10.00 - 11.30 Muziekactief 

Dinsdag 13 november
10.00 - 12.00 Zing dan mee!

Woensdag 14 november
10.00 - 11.30 Beeldenclub 
14.00 - 16.00 Salon Orkest 

Donderdag 15 november
10.00 - 12.00 Bibliotheek 
10.00 - 11.30 Creatief atelier 

Zondag 18 november
10.00 - 12.00 Kerkdienst 

Maandag 19 november
10.00 - 11.30 Rolstoel-/Rollatordans

Dinsdag 20 november
10.00 - 12.00 Zing dan mee

Woensdag 21 november
10.00 - 11.30 Beeldenclub 
10.30 - 12.00 Muziekuur 
14.00 - 15.30 Bingo 

Donderdag 22 november
10.00 - 12.00 Bibliotheek 
10.00 - 11.30 Creatief atelier

Zondag 25 november
10.00 - 12.00 Kerkdienst 

Maandag 26 november
10.00 - 11.30 Muziekactief 

Dinsdag 27 november
10.00 - 12.00 Zing dan mee!

Woensdag 28 november
10.00 - 11.30 Beeldenclub 

Donderdag 29 november
10.00 - 12.00 Bibliotheek
10.00 - 11.30 Creatief atelier 

Zondag 2 december
10.00 - 12.00 Kerkdienst

Maandag 3 december
10.00 - 11.30 Rolstoel-/rollatordans
10.00 - 12.00 Zing dan mee!

Woensdag 5 december
10.30 Sinterklaasbezoek
10.00 - 11.30 Beeldenclub

Donderdag 6 december
10.00 - 12.00 Bibliotheek
10.00 - 11.30 Creatief atelier

Zondag 9 december
10.00 - 12.00 Kerkdienst

Maandag 10 december     
10.00 - 11.30 Muziekactief

Dinsdag 11 december
10.00 - 12.00 Zing dan mee!

Woensdag 12 december
10.00 - 11.30 Beeldenclub
16.30 - 17.30 Lichtjes ontsteken

Donderdag 13 december
10.00 - 12.00 Bibliotheek
10.00 - 11.30 Creatief atelier

Vrijdag 14 december
19.00 - 20.00 Kerstzangavond

Zondag 16 december
10.00 - 12.00 Kerkdienst

Maandag 17 december
10.00 - 11.30 Rolstoel-/rollatordans
14.45 - 16.00 Borrel Heidehof
14.45 - 16.00 High tea Lentehof
14.30 - 16.00 Borrel Lindehof
14.30 - 16.00 Borrel Beukenhof

Dinsdag 18 december
10.00 - 12.00 Zing dan mee!
17.00 - 20.00 Kerstdiner Tulpenhof

Woensdag 19 december
10.00 - 11.30 Beeldenclub
12.00 - 14.00 Buffet Vogelhof
14.00 - 15.30 Kerstbingo

Donderdag 20 december
10.00 - 12.00 Bibliotheek
10.00 - 11.30 Creatief atelier
12.30 - 14.30 Kerstdiner Rozenh.

Zondag 23 december
10.00 - 12.00 Kerkdienst

Zondag 30 december    
10.00 - 12.00 Kerkdienst
14.00 - 16.00 Oudjaarsbingo

Elke dag van 09.00 tot 18.00 uur 
is er Internetcafé.

Activiteiten agenda



Bijvoorbeeld revalidatie na een 
operatie of ongeluk, behandeling 
van mensen met dementie 
in de thuissituatie met hun 
mantelzorgers om te kijken hoe 
iemand zo lang mogelijk actief 
kan blijven en te bekijken hoe 
de mantelzorger dit het beste 
kan ondersteunen. Dit kunnen 
simpele handelingen zijn als eten 
en aankleden, maar ook meer 
complexe handelingen zoals eten 
koken, boodschappen doen, 
werken. 

Wij zijn werkzaam binnen alle 
onderdelen van De Zellingen en 
hebben ons grootste kantoor 
in Rijckehove. Daar is ook een 
grote voorraad hulpmiddelen 
en rolstoelen en in ons kantoor 
verzamelen we regelmatig 
voor overleg met elkaar. 
De ergotherapeut bedenkt 
oplossingen, trainingen en 
geeft advies. Voor sommige 
oplossingen zijn hulpmiddelen of 
aanpassingen aan woon-, studie-, 
en werkomgeving nodig. 
Onze werkdag begint meestal 
op tijd rond 7.30 uur, want dan 
oefenen we met cliënten die graag 
weer zelfstandig willen wassen en 
aankleden. De rest van de dag vult 
zich met afspraken met cliënten, 
zoals bijvoorbeeld zelfstandig eten 
koken of koffie zetten, met een 
hulpmiddel de steunkousen 

aantrekken, scootmobiel rijlessen, 
sleutelen aan een rolstoel, op 
huisbezoek met de cliënt, bellen 
met de zorgverzekering of WMO, 
breien met aanpassingen, om 
maar iets te noemen. En tussen 
alle actie door vult de tijd zich 
met administratie, want dat is ook 
onvermijdelijk.

Ergotherapie vindt niet alleen 
in de behandelruimte van de 
ergotherapeut plaats, maar juist 
ook op de plek waar de problemen 
zich voordoen, zoals thuis, buiten 
of op het werk. Het is het meest 
effectief als de behandeling 
plaatsvindt op de plaats waar 

iemand daadwerkelijk een activiteit 
moet uitvoeren en dat is vaak in 
de eigen woning.Ergotherapie is 
daarom een heel praktisch beroep 
en echt gericht op het handelen en 
creatieve oplossingen, dus handen 
uit de mouwen!  

Heeft u een vraag voor de 
ergotherapeut, dan kunt u bellen 
met 010 - 266 57 75 of mailen naar 
ergotherapie@zellingen.nl. Wij 
beantwoorden uw vragen graag!
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Ergotherapie aan het woord...
Zaterdag 27 oktober was het Wereld Ergotherapie dag, in heel de wereld de dag waarop ergotherapie centraal 
staat en ergotherapeuten hun vak promoten. Ergotherapie is een paramedische discipline die zich richt op het 
weer mogelijk maken van dagelijkse handelingen bij mensen die door ziekte of beperking een lichamelijke of 
psychische beperking hebben opgedaan. 

Ergotherapeuten van De Zellingen, v.l.n.r. ...


