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Veel van onze medewerkers gaan 
in deze periode op vakan� e. Het 
zal komende � jd dus regelma� g 
voorkomen dat vertrouwde 
gezichten op uw afdeling � jdelijk weg 
zijn en uiteindelijk weer zongebruind 
en opgeladen terugkomen. 

Voor ons houdt dat in dat we 
gaten in het werkrooster moeten 
opvangen. Dit doen we enerzijds 
door met personeel “te schuiven” 
en anderzijds door vakan� ekrachten 
in te ze� en. Misschien hee�  u 
onze zomerse wervingscampagne, 
waarmee we vakan� ekrachten 
proberen te werven, wel voorbij 
zien komen. In ieder geval is 
de kans dus groot dat u in de 
zomermaanden nieuwe gezichten 
op de afdeling tegenkomt.

Klimaatheersing
Daarnaast betekenen hogere 
temperaturen dat we onze 
klimaatbeheersing op Rijckehove 
goed op orde moeten hebben. We 
gaan vast nog hele warme dagen 
krijgen waarop we het voor uw 
welzijn graag behaaglijk willen en 
moeten houden: niet te koud, niet 
te warm. Maar wees gerust: onze 
technische dienst onder leiding van 
Thomas van der Mast zorgt ervoor 
dat het binnen Rijckehove ook in de 
zomer goed vertoeven is.

Brandveiligheid
U hee�  ook kunnen merken dat we 
de afgelopen � jd bezig zijn geweest 
met veel andere zaken, zoals de 
brandveiligheid. We hebben hiertoe 

een nieuwe brandmeldcentrale 
geplaatst, de brandscheidingen zijn 
gecontroleerd en we hebbend de 
vetafzuigkanalen van de grote keuken 
gereinigd. 

Digitale televisie
Momenteel zijn we ook bezig om de 
televisies op Rijckehove te vervangen 
en gaan we volledig over van analoge  
op digitale televisie: mooi scherp 

Thomas van der Mast, 
manager Technische Dienst

beeld, dus fi jner televisie kijken! 

Op het terras in het zonnetje
Eind juni is er een nieuw terras 
gemaakt vlakbij de Muziekhof, zodat 
er meer ruimte is en we iedereen de 
gelegenheid bieden om lekker van de 
tuin te genieten. Komende periode 
gaan we ook hard aan de slag om 
het dakterras gereed te krijgen. Hoe 
fi jn is het om straks vanaf de afdeling 
naar buiten te rijden om even lekker 
in het zonnetje te gaan zi� en!  

Laat de zomer maar komen!

Kent u Astrid al?

Astrid Poutsma is de nieuwe 
loca� emanager van Rijckehove 
en stelt zich graag even voor.
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Favoriete vakan� es

Cliënten en medewerkers 
vertellen ons welke vakan� e 
hen het meest is bijgebleven.
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Ac� viteitenkalender

In de zomermaanden onder 
andere de hondenclub: lekker 
kroelen en knuff elen dus!
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Het is inmiddels alweer juli, we 
hebben al veel lekker weer gehad 
dus het is echt zomer. Een periode 
waarin alles rus� ger lijkt te gaan, 
maar we op Rijckehove juist een 
stapje harder moeten ze� en om 
onze cliënten dezelfde kwaliteit 
zorg te kunnen bieden.

In deze Nieuwshof leest u waar 
we zoal mee bezig zijn in deze 
periode. Van personele beze�  ng tot 
klimaatbeheersing, we laten niets aan 
het toeval over.

Op pagina 2 stel ik me voor. Ik ben 
inmiddels al een paar maanden 
werkzaam op Rijckehove en we 
hebben elkaar vast al eens voorbij 
zien gaan, maar ik vind het fi jn om te 
laten weten wat mijn achtergrond is. 
En ik zeg het steeds weer, maar mijn 
hoofddoel is om de kwaliteit van zorg 
die we op Rijckehove bieden nog 
hoger te krijgen. En dat kan ik niet 
alleen; dat doe ik met mijn collega’s 
en met u: uw inbreng is zeer welkom! 
Schroom daarom niet en kom een 
keer langs op vrijdagmiddag als ik mijn 
wekelijkse spreekuur houd.

Hee�  u nog sugges� es voor zaken 
die u graag in De Nieuwshof terug 
wilt zien, laat het ons dan weten. Per 
e-mail, of geef het door aan één van 
onze medewerkers.

Ik wens iedereen veel leesplezier toe 
en maak er met elkaar een mooie 
zomerse periode van!

Astrid Poutsma
Locati emanager Rijckehove

Voorwoord

Zellingen nieuws

“De kans is groot dat u in de zomermaanden 
nieuwe gezichten op de afdeling tegenkomt”

U zult het afgelopen juni vast al gemerkt hebben, maar in juli en augustus wordt het 
nog duidelijker: het is zomer. We nemen gas terug, gaan naar het strand of heerlijk 
op vaka� e. Dit houdt in dat we op Rijckehove de komende periode juist alle zeilen 
moeten bijze� en om u van een ontspannen zomer te laten genieten.



 

 

Ik ben 54 jaar oud en getrouwd, heb 
een dochter van 26 jaar en een zoon 
van 24 jaar. 

Ik heb in de jaren tach� g 
een inservice opleiding tot 
A-verpleegkundige gedaan in een 
algemeen ziekenhuis. Hierna heb 
ik de landelijke revalida� eopleiding 
gedaan en bewust gekozen voor de 
ouderenzorg.

Spreekuur op Rijckehove
Laat mij weten wat er goed gaat of 
wat er beter kan op Rijckehove, en 
kom gezellig langs op m’n wekelijkse 
spreekuur. Elke vrijdagmiddag houd 
ik van 14.00 tot 15.00 uur spreekuur 
in het atrium van Rijckehove. En de 
koffi  e staat natuurlijk klaar!

Ik heb de afgelopen 28 jaar in 
verschillende func� es bij de 
Ro� erdamse zorgorganisa� e 
Laurens gewerkt: als afdelingshoofd, 
WAN hoofd, manager thuiszorg, 
woonzorgmanager, gebiedsmanager 
en domeinmanager wonen met zorg.

Bij Laurens was ik na al die � jd wel 
klaar; de vacature bij de Zellingen 
kwam dus op het juiste moment 

voorbij. Een nieuwe bestuurder en 
een gewenste verandering, waarbij 
het primaire proces meer aandacht 
moet krijgen. Dat maakte dat ik 
enthousiast werd!

Ik heb mij vanaf de eerste dag 
welkom gevoeld. Ik zie betrokken 
medewerkers en de wil om de beste 
zorg te geven. Dat is niet al� jd even 
makkelijk, maar iedereen hee�  
hetzelfde doel voor ogen.

Ik zie enthousiaste medewerkers 
met goede ideeën, dus dat beloo�  
wat! 

Het is fi jn dat ik op dit moment de 
organisa� e goed kan leren kennen 
om zo mijn steentje bij te dragen 
in de verdere ontwikkeling van de 
loca� e Rijckehove. Hiervoor wil ik 
jullie graag beter leren kennen en 
kom ik bijvoorbeeld af en toe langs 
in de koffi  epauze om aan te schuiven 
bij cliënten en medewerkers. 

Tevens hou ik op vrijdagmiddagen 
van 14.00 tot 15.00 uur een 
open spreekuur in het atrium (de 
centrale hal) waar ik aan een tafel 
zit. Gewoon om iemand te spreken 
of te horen wat er speelt binnen 
Rijckehove. Het spreekuur is door 
iedereen te bezoeken.

Ik hoor graag van jullie waar ik iets 
kan betekenen in de ondersteuning 
van het mooie werk wat wij met zijn 
allen mogen doen!  

“Ik zie enthousiaste medewerkers met  
  goede ideeën, dus dat belooft  wat”

Astrid Poutsma
Loca� emanager Rijckehove

Zellingensnippers

Nieuwe website De Zellingen

Sinds mei hee�  De Zellingen een 
nieuwe website waarop een grote 
hoeveelheid informa� e te vinden is. 
Opmerkingen of sugges� es zijn al� jd 
welkom en kunt u kenbaar maken via 
communica� e@zellingen.nl.

Dag van de Gastvrijheid

 

Op 6 juni vond de goed ontvangen 
Dag van de Gastvrijheid plaats op 
Crimpenersteyn, met (muziek)
evenementen en een zomerfair. Dit 
event hee�  tevens een nieuwe slogan 
opgeleverd: “Een glimlach en een groet 
maken de hele dag goed!”.

Nieuwe fi etsen voor de Thuiszorg

Voor onze thuiszorg zijn drie nieuwe 
fi etsen aangescha�  die door de 
wijkverpleegkundigen gebruikt 
gaan worden. Lekker mobiel dus, 
niet milieubelastend en onze 
medewerkers blijven zo lekker ac� ef!

Bedankt Vrienden van Rijckehove!

De afdelingen Barbierlaan en 
Brouwerslaan van De Roo zijn 
op ini� taief van de Vrienden van 
RIjckehove een dagje uit geweest. 
Met de bus rich� ng Leerbroek, 
genieten van de omgeving, lekker 
pannenkoeken eten en daarna 
een voorstelling van theatergroep 
Linqueda bijwonen. Het was een 
heerlijke dag die zeer gewaardeerd 
werd door onze cliënten!
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Mijn naam is Astrid Poutsma en ik ben sinds 1 april jl. de nieuwe vaste 
loca� emanager van Rijckehove en MT-lid van de Zellingen. Mijn doel is om 
de komende � jd - samen met cliënten en medewerkers van Rijckehove - 
stappen te maken met deze fi jne loca� e!

De Zellingen speelt met “Kok in 
consult” in op de verscheidenheid 
van de dieetbehoe� en; behalve 
gebrek aan eetlust en veranderende 
smaak, zorgt demen� e er soms 
bijvoorbeeld voor dat eten niet 
meer herkend wordt. 

De kok ‘van dienst’ maakt op basis 
van de behoe� en smaakvolle 
gerechtjes met verse ingrediënten 
die de bewoner graag eet. 
De gerechtjes beva� en extra 
voedingsstoff en, zoals eiwi� en 
of vitaminen. De Zellingen werkt 
hiervoor samen met Friesland 
Campina. Zo werden, in overleg 

met koks van De Zellingen, 
producten ontwikkeld die extra 
voedingsstoff en beva� en.

De kosten voor de ontwikkeling van 
de speciale, verrijkte producten 
worden betaald vanuit het 
reguliere voedingsbudget. Dat lukt 
budgetneutraal, omdat er fl ink 
bespaard wordt op kant-en-klare 
nutri-producten. 

En een duidelijk teken dat we goed 
bezig zijn: “Kok in consult” is onlangs 
als best prac� ce gewaardeerd door 
het ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport!  

Voeding

“Kok in consult”: gerechtjes verrijkt 
met extra voedingsstoff en in plaats 
van kant-en-klare nutri-producten 

Even voorstellen!



Het is inmiddels volop zomer en 
dat merken we niet alleen aan de 
weersomstandigheden. Zo gaan 
verschillende medewerkers er even 
tussenuit om van een welverdiende 
vakan� e te genieten. We hopen 
natuurlijk op heerlijk weer zodat u 
veel buiten van de zon kunt genieten. 

Het Rijckehove diner. Komt u ook 
smullen van al het lekkers wat de 
keuken hee�  gemaakt? Cliënten eten 
gra� s, gasten betalen slechts € 15,00 
voor een heerlijk vers bereide maal� jd.
3 juli | 16.30 uur

Optreden van Philomela. Prach� ge 
klassieke muziek, zang onder 
begeleiding van pianospel en 
bekende deuntjes, het komt allemaal 
voorbij deze middag.
12 juli | 14.00 uur

Hondenclub. Lekker knuff elen 
en kroelen met deze gezellige 
viervoeters. Fijn voor de honden, 
maar ook voor u! 
23 augustus | 10.00 uur

Maandag 2 juli 
10.00 - 11.30 Rolstoel-/rollatordansen 

Dinsdag 3 juli
10.00 - 12.00 Zing dan mee!
16.30 Rijckehove Diner

Woensdag 4 juli
10.00 - 11.30 Beeldenclub 
10.30 - 11.30 Muziekuur 

Donderdag 5 juli
10.00 - 11.30 Crea� ef atelier 
10.00 - 12.00 Mobiele bibliotheek

Vrijdag 6 juli
16.00 Opening kunstexposi� e

Maandag 9 juli
10.00 - 11.30 Muziekac� ef 

Dinsdag 10 juli
10.00 - 12.00 Zing dan mee!

Woensdag 11 juli
10.00 - 11.30 Beeldenclub

Donderdag 12 juli
10.00 - 11.30 Crea� ef atelier
10.00 - 12.00 Mobiele bibliotheek 
14.00 Optreden Philomela

Maandag 16 juli
10.00 - 11.30 Muziekac� ef
10.00 - 12.00 Rolstoel-/rollatordansen 

Dinsdag 17 juli
10.00 - 12.00 Zing dan mee!

Woensdag 18 juli
10.00 - 11.30 Beeldenclub PG
14.00 - 15.30 Bingo

Donderdag 19 juli
10.00 - 11.30 Crea� ef atelier
10.00 - 12.00 Mobiele bibliotheek

Maandag 23 juli
10.00 - 11.30 Muziekac� ef

Dinsdag 24 juli
10.00 - 12.00 Zing dan mee!

Woensdag 25 juli
10.00 - 11.30 Beeldenclub 

Donderdag 26 juli
10.00 - 11.30 Crea� ef atelier
10.00 - 12.00 Mobiele bibliotheek

Maandag 30 juli
10.00 - 11.30 Rolstoel-/rollatordansen

Dinsdag 31 juli
10.00 - 12.00 Zing dan mee!

Woensdag 1 augustus
10.00 - 11.30 Beeldenclub 

Donderdag 2 augustus
10.00 - 11.30 Crea� ef atelier
10.00 - 12.00 Mobiele bibliotheek

Maandag 6 augustus
10.00 - 11.30 Muziekac� ef 

Dinsdag 7 augustus
10.00 - 12.00 Zing dan mee!

Woensdag 8 augustus
10.00 - 11.30 Beeldenclub 

Donderdag 9 augustus
10.00 - 11.30 Crea� ef atelier
10.00 - 12.00 Mobiele bibliotheek
14.00 Salonorkest Andan� no

Maandag 13 augustus
10.00 - 11.30 Rolstoel-/rollatordansen

Dinsdag 14 augustus
10.00 - 12.00 Zing dan mee!

Woensdag 15 augustus
10.00 - 11.30 Beeldenclub 
14.00 - 16.00 Bingo

Donderdag 16 augustus
10.00 - 11.30 Crea� ef atelier
10.00 - 12.00 Mobiele bibliotheek

Maandag 20 augustus
10.00 - 11.30 Muziekac� ef 

Dinsdag 21 augustus | Off erfeest
10.00 - 12.00 Zing dan  mee!
10.00 - 12.00 Tapschoenen

Woensdag 22 augustus
10.00 - 11.30 Beeldenclub 

Donderdag 23 augustus
10.00 - 11.30 Crea� ef atelier
10.00 - 12.00 Hondenclub
10.00 - 12.00 Mobiele bibliotheek

Maandag 27 augustus
10.00 - 11.30 Rolstoel-/rollatordansen

Dinsdag 28 augustus
10.00 - 12.00 Zing dan mee!

Woensdag 29 augustus
10.00 - 11.30 Beeldenclub
10.30 - 11.30 Muziekuur

Donderdag 30 augustus
10.00 - 12.00 Mobiele bibliotheek
10.00 - 11.30 Crea� ef atelier

Internetcafé
U kunt in juli en augustus elke dag 
van de week van 09.00 tot 18.00 uur 
naar het internetcafé.

Kerkdiensten
Elke zondag kunt u van 10.00 tot 
12.00 uur een kerkdienst bijwonen 
in de Muziekhof.

Hee�  u vragen over ac� viteiten of 
het programma? Of hee�  u leuke 
sugges� es? Onze medewerkers 
helpen u graag!

Doe gezellig mee 
aan de ac� viteiten 
in juli en augustus!

Ac� viteitenagenda
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De ac� viteitenagenda van De Zellingen staat vol met leuke culturele en 
recrea� eve ac� viteiten en evenementen voor zowel bewoners van onze 
verzorgingshuizen als voor mensen uit de wijk. En natuurlijk zijn ook familie, 
vrienden en mantelzorgers al� jd welkom!



De Nieuwshof is een uitgave van Rijckehove Redac� e: Caroline Bijl, Ellen Vooijs
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Zweedse puzzel

Hennie Stam
Zonder meer indrukwekkend is 
het verhaal van Hennie Stam, 
vrijwilligster zang en beweging 
binnen Rijckehove. Hennie denkt 
hierbij aan een vakan� e die 
de meesten eigenlijk zouden 
omschrijven als keihard werken. 
Hennie vertelt: “het was begin 2000 
toen ik iemand ontmoe� e met wie 
ik direct een klik had; wat mij zo 
aansprak in deze man was dat hij 
een heel groot, goed hart had en 
zich om iedereen bekommerde. 
Hij had connec� es in Roemenië en 
wist daardoor hoe moeilijk deze 
mensen het hadden; armoe troef 
en er waren vele weeskinderen die 
werkelijk niets hadden. Gezamenlijk 
hebben we toen het plan opgevat 
om deze kinderen eens in het 
zonnetje te ze� en.”

Ze hebben dat plan inven� ef 
opgepakt door probleemjongeren 
in te ze� en die het zelf ook niet 
gemakkelijk hadden. Op die manier 
sneed het mes aan twee kanten, 
want deze jongeren werden 
geholpen met het werk en de 
begeleiding die zij kregen. Hennie: 
“misschien komt het omdat ik zelf 
ook al op 6-jarige lee� ijd mijn 
moeder heb verloren en mijn vader 
lange � jd door omstandigheden uit 
het oog verloren ben, maar ik voelde 
deze kinderen met hun verlatenheid 
haarfi jn aan. Ze noemden ons papa 
en mama en de onvoorwaardelijke 
liefde die wij van ze kregen, zal ik 
nooit vergeten. Het raakt mij nog 
steeds als ik hierover praat, terwijl 
het toch al ruim 15 jaar geleden is! 
De leefomstandigheden van deze 
kinderen waren afschuwelijk: het 
was er vies, geen speelgoed of 
kleding, gewoonweg niks. Ze waren 
dan ook dolblij als de vrachtwagen 
uit Nederland weer aan kwam, met 
daarin de gulle gi� en van velen.” 

Hennie hield toen ook al van zingen 
en dansen en dat deed ze dan ook 
veelvuldig met de kinderen. Die 
knapten hier uiteraard van op! 
Hetzelfde eff ect zie je nu bij de 
bewoners van Rijckehove, want als 
Hennie gaat zingen wordt iedereen 
blij. Ze is geen hooggeschoolde 
zangeres die het conservatorium 
hee�  gedaan, maar ze weet wel wat 

ze moet doen om iedereen mee te 
krijgen in een gezellig samenzijn. 
“Hier in Nederland klagen we toch 
wel veel, terwijl we het echt niet 
slecht hebben”, aldus Hennie.

Bertus Broekhuizen
Bertus Broekhuizen, een cliënt 
woonach� g op de Tulpenhof, vindt 
zijn laatste vakan� e de allermooiste. 
Hoewel, die ervoor was eigenlijk 
ook leuk en die keer dat hij naar 
Zwitserland ging misschien nog wel 
leuker. Ach het is met vakan� es 
net als met ijsjes, de ene keer 
wil je vanille en de andere keer 
chocola. In elk geval is het favoriete 
vakan� eland van Bertus Duitsland, 
of nee, Zwitserland. We praa� en 
gezellig over zijn laatste vakan� e, 
die in elk geval in Duitsland was. 
Bertus had met zijn familie een heel 
huis afgehuurd, waarvan de tuin 
tot aan de oevers van de Moezel 
reikte. Daar had je natuurlijk een 
geweldig  uitzicht waarvan Bertus 
dan ook met volle teugen genoten 
hee� . Tip van Bertus: “als je aan de 
Moezel zit en je wil een leuk plaatsje 
bezoeken, dan moet je beslist eens 
in Cochem gaan kijken, want daar is 
het echt heel gezellig.” Gebeurde er 
verder nog iets daar aan de Moezel? 
“Jazeker, aan de overkant van het 
huis, op de andere oever lag een 
camping. Na � jden lang mooi weer 
begon het goed te spoken: onweer, 
hard waaien. De mensen hingen aan 
hun tenten om te voorkomen dat die 
in de Moezel zouden eindigen! Het 
doet denken aan dat tv-programma, 
‘Fiets hem er in’! Ik stond erbij en 
keek ernaar. En toch, er gaat niets 
boven Zwitserland...”  

Heeft  u ook een leuk vakanti e-
verhaal? Bent u de liefde van uw 
leven tegengekomen op vakanti e, 
lag u met koningin Maxima op het 
strand, overleefde u ternauwernood 
een toeristi sche tocht door het 
tropisch regenwoud of viel een 
vakanti e juist volledig in het water? 
Laat het ons dan weten via 
nieuwshof@zellingen.nl en misschien 
vindt u uw verhaal straks wel terug 
in de Nieuwshof. Ons redacti elid Ellen 
Vooijs kan uw verhaal ook voor u 
opschrijven als u daar zelf niet toe in 
staat bent.  

Vakan� everhalen

De leukste vakan� e ooit?
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Lee� ijd 62 jaar
Burgerlijke staat Alleenstaand
Woont in Krimpen aan den IJssel
Vrijwilliger sinds 2011

Ik houd me als vrijwilliger bezig met 
het bezorgen van de maal� jden via 
onze maal� jdservice. Daarnaast speel 
ik graag voor fotograaf op diverse 
evenementen. Vandaar ook mijn 
bijnaam Hennie Paparazzi! Ik ben 
vrijwilliger geworden omdat ik niet 
achter de geraniums wilde gaan zi� en. 
Het leukste aan vrijwilliger zijn vind 
ik de omgang met mensen en het 
ontmoeten van mijn oud-collega’s.
Waar ik heel slecht tegen kan is te 
laat komen bij een cliënt. Om welke 
reden dat ook is!  

Hennie Baks

Vrijwilliger in beeld

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. Hee�  u al een persoonlijk 
gesprek gevoerd en blij�  de onvrede 
bestaan of bespreekt u het liever met 
een ona� ankelijk persoon? Dan kunt 
u terecht bij de klachtenfunc� onaris, 
dhr. Henk Moerenhout.

Hee�  u daarentegen een compliment? 
Ook dat vernemen we graag, want 
niets mo� veert meer dan horen dat 
je het goed doet! Een compliment 
maken kan via precies dezelfde 
route, dus via de EVV’er of de 
klachtenfunc� onaris.  

Henk Moerenhout
Tel: 06 - 47 82 68 50
klachtenfunc� onaris@zellingen.nl 
 

Bent u 
ontevreden?

De klachtenfunc� onaris

Deze vraag stelden we aan een aantal mensen in Rijckehove. Het 
hoefde niet persé de leukste vakan� e zijn, maar wel eentje met goede 
herinneringen of die het eerst opkomt als deze vraag gesteld wordt.


