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“40 Sprekende levens in
een prachtig boek”

Verder gaan in tijden van corona

Horeca
helpt Zorg

Kortdurend op
bezoek in Krakeel

Vrijwilliger
van het jaar

Voorwoord
2020 een heel bijzonder jaar!

Inhoudsopgave

Ik schrijf dit voorwoord terwijl we in een van onze
woonzorgcentra tegelijkertijd een Covid-19 uitbraak aan
het managen zijn. Vanaf maart van dit jaar zijn we met z’n
allen geconfronteerd met de maatregelen passend bij het
trachten te voorkomen van besmettingen met het nog niet
te behandelen coronavirus. Hierdoor is het een bijzonder
jaar voor ons allemaal. Voor velen heeft het gevoelens van
onzekerheid, angst, boosheid en verdriet opgeleverd. Ook
binnen onze organisatie zijn er mensen ziek geworden en
helaas ook overleden aan het virus. We leven mee met alle
mensen die hierdoor verlies geleden hebben!
Tegelijkertijd heb ik ook veel veerkracht gezien bij zowel
cliënten als medewerkers. Samen hebben we ons er tot nu
toe doorheen geslagen en hebben we ook positieve punten
gezien die in deze moeilijke tijden naar voren kwamen.
Opvallend waren onderlinge verbondenheid, wilskracht,
samenwerking en doorzettingsvermogen. Heel mooi om te
zien. Helaas zijn we er nog niet en zullen we de eerste tijd
in het nieuwe jaar nog wel geconfronteerd blijven met het
virus. We bereiden ons voor op alles wat de komende tijd
ook nog aan de orde komt zoals bijvoorbeeld vaccinatie.
Voor mij persoonlijk was het ook een bijzonder jaar; nog
nooit heb ik zoveel uren gemaakt in een jaar, waarbij
tegelijkertijd op eigen verzoek voorbereidingen worden
getroffen om parttime te gaan werken per 1 januari
aanstaande. Ik ben blij om de huidige bestuurssecretaris,
Ingrid van Delft, per 1 januari als collega-bestuurder te
hebben. Zie ook elders in dit magazine. Tevens ben ik blij
nog een tijd aan de organisatie verbonden te kunnen zijn.
Voor de komende tijd wens ik u, ondanks alle beperkingen
die er nog zullen zijn, alle goeds. Ik hoop dat we er met
elkaar een zo goed mogelijke periode van kunnen maken,
ook al hadden we wellicht liever een andere invulling
gewild.

Roeli Mossel, bestuurder NNCZ
Roeli.Mossel@nncz.nl
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Leven zoals u dat wilt, dat is ons
uitganspunt. Samen met u kijken
we naar de beste vorm van zorg.
Immers: ‘Samen zijn we van
waarde’.
• Thuiszorg
• Dagbesteding
• Wonen in een aanleunwoning
•	Verblijf in één van onze
woonzorgcentra (verpleeg
huis- en verzorgingshuiszorg)
Contact
Algemene informatie
nummer: 0528 200 200
www.nncz.nl / info@nncz.nl

Terugkijken om vooruit te kijken
In onze terugblik op 2020 kan het ontwrichtende effect van de corona
pandemie niet ontbreken. Maar niet om al te lang bij de problemen stil
te staan, want dat doen de media al (meer dan) genoeg. Bovendien word
je van de meeste berichten niet erg vrolijk. Het eindejaars-moment leek
ons wél geschikt om het te hebben over goed nieuws en geleerde lessen.
Goed nieuws is dat veel waardering uitging naar de mensen die alledag
in de zorg werken. Onder de moeilijkste omstandigheden bleven zij
overeind en stonden ze alledag klaar om er te zijn voor onze cliënten.
We hebben voor ze geklapt en in sommige plaatsen werden klokken
voor ze geluid. Ook prachtig was de extra aandacht die we opbrachten
voor de mensen die door opsluiting eenzaam waren. Met kaarten, een
pannetje soep voor de deur, door (video)bellen en met onverwachte
bezoekjes bij het raam lieten we merken dat we ze niet vergaten.
We leerden dat we gesprekken kunnen aanknopen, terwijl we elkaar
op het beeldscherm van de computer zien. Internet levert een belangrijke
bijdrage aan persoonlijke contacten. Het is niet helemaal wat je meemaakt
als je elkaar persoonlijk treft, maar het biedt meer dan alleen maar bellen.
We stapten over op videovergaderen. Met vallen en opstaan weliswaar,
maar de meesten van ons hebben inmiddels de techniek daarvoor op
orde. De cliëntenraad slaagde er in om alle voorgelegde onderwerpen te
behandelen en tijdig de gevraagde adviezen uit te brengen.
In de komende jaren hoopt de cliëntenraad de goede en geleerde dingen
vast te kunnen houden. Er wachten weer schone taken. Een speerpunt
is dat mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben zelf beslissen
over hun behoeften en wensen. Als het moet, met ondersteuning van hun
naasten en hun sociale omgeving in wijk, buurt of dorp.
Hopelijk bevinden we ons spoedig in het nieuwe normaal. Wat dat is?
We zullen het samen ontdekken en samen beleven. Dat is er het goede
van; in allerlei samenstellingen zal het samenleven van mensen weer
nieuwe betekenissen krijgen. Gemeenschappen is ook een werkwoord!
De cliëntenraad van de NNCZ
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Horeca helpt Zorg!
Een prachtige actie die in korte tijd landelijk breed is opgepakt;
Horeca helpt Zorg! Het initiatief genomen door de NNCZ is
in Nederland breed uitgerold en er werken inmiddels vele
horecamedewerkers (tijdelijk) in de zorg. We zijn overladen met
aanmeldingen van door corona thuiszittende horecamedewerkers
en bedrijven om de zorg te ondersteunen. Maar ook door vragen
vanuit de pers. De telefoon stond roodgloeiend half oktober. Vrijwel
alle landelijke media hebben het initiatief opgepakt tot de NOS
aan toe. Onze berichtgeving over het onderwerp op Facebook is in
korte tijd minstens 27000 maal aangeklikt.
Er zijn ruim 40 medewerkers van verschillende horeca bedrijven bij
onze vestigingen aan de slag gegaan. Deze ‘nieuwe’ medewerkers
fungeren als gastvrouw of gastheer en heten bezoekers welkom
en zorgen er voor dat het bezoek veilig verloopt. Daarnaast leggen
ze onze medewerkers deze periode een beetje in de watten met
koffie, thee en lekkers.

Horecamedewerkster Annelotte van Boven
wordt geïnterviewd door De Telegraaf over haar
werkzaamheden voor de zorg en hoe ze het werken
in de zorg ervaart. Annelotte; ‘ik maak mezelf hier
graag nuttig, dat is veel beter dan thuis op de bank
zitten. Zo ben ik van waarde voor anderen!’
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Horecamedewerkers aan de slag
In Grijpskerk is Fokje Cruiming van Beijk Catering
in gesprek met journalist Koos Bijlsma van het
Dagblad van het Noorden. Normaliter werkt Fokje
in een bedrijfsrestaurant in Groningen. Fokje; ‘Na de
aankondiging van de gedeeltelijke lockdown en het
sluiten van de horeca door corona moest ook ons
restaurant dicht. De hele dag thuis zitten is niks voor
mij. Niet dat ik me verveel; er is altijd genoeg te doen,
maar onder de mensen zijn past meer bij mij. De vraag
van mijn baas om in de zorg te helpen kwam voor mij
als geroepen. Ik maak me op deze manier nuttig en
ontlast hier in Woonzorgcentrum De Nieuwe Wierde in
Grijpskerk zorgmedewerkers. Daarnaast heb ik leuk
contact met de bewoners; even een praatje maken,
wat aanspraak her en der en natuurlijk bezoekers
wijzen op het hygiëne protocol’, aldus Fokje.
Gedurende het interview dat ze heeft met de journalist
blijkt wel dat Fokje al een bekend gezicht is bij de
bewoners. De een na de ander komt even langs haar
werkplek voor een praatje en een grapje. ‘Het voelt al
als thuis!’, aldus Fokje.

Meneer en mevrouw Wieringa
kunnen de horecahulp waarderen.

Win-win situatie
Vrijwilligerscoördinator Erna Tigelaar verwoordt het
als volgt: ‘De horecamedewerkers die we hier in de
Wolfsbos aan het werk hebben zijn zeer gastvrij.
Ze zijn vanuit de horeca gewend veel contact te
hebben met mensen en ze gastvrij te ontvangen.
Dat merken we hier. Bezoekers vinden het fijn
ontvangen te worden en dat er duidelijk verteld wordt
wat de regels zijn in het woonzorgcentrum. Het is een
win-win situatie. De horecamedewerkers kunnen aan
het werk en wij worden ontzorgd. En soms verzorgd;
afgelopen week zijn er al diverse appeltaarten en
cakes voorbijgekomen, dat zijn leuke initiatieven die
kunnen rekenen op veel complimenten en waardering
van onze medewerkers’.

Fokje Cruiming van Beijk Catering zet zich in
Grijpskerk in om zo de zorgmedewerkers te ontlasten.
Op de foto is ze in gesprek met journalist Koos Bijlsma
van het Dagblad van het Noorden.

Ook bij bewoners blijft de hulp uit de horeca
niet onopgemerkt
Mevrouw en meneer Wieringa uit Woonzorgcentrum
Jannes van de Sleedenhuis Wolfsbos zijn blij met
de horecamedewerkers beneden bij de entree.
Mevrouw Wieringa: ‘Het gaat zo gemoedelijk hier in
de Wolfsbos. Af en toe brengen we even wat naar
de ‘nieuwe’ medewerkers. Even iets lekkers voor
tussendoor. We moeten het immers met elkaar doen!
De horecamedewerkers zorgen er voor dat iedereen
een mondkap draagt en ze begeleiden bezoek.
In principe beschermen ze ons; dat is heel fijn en
dat is een mooie functie! Natuurlijk hopen we
allemaal dat de coronatijd snel verleden tijd is,
maar tot het zover is zijn we blij met deze mensen
in ons woonzorgcentrum’.

Erna Tigelaar en horecamedewerker
Annelotte van Boven in overleg.
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Het mijmerbankje
In het vorige nummer van NNCZ Dichtbij kon u al lezen dat er bij twee vestigingen van de
NNCZ mijmerbankjes geplaatst zouden worden. Inmiddels staan de bankjes in de tuin van
Woonzorgcentrum Jannes van der Sleedenhuis Wolfsbos en staat er een bankje bij onze
vestiging Woonzorgcentrum Jannes van der Sleedenhuis De Vecht in Hoogeveen.

Mevrouw Van Veen
op het mijmerbankje

Het mijmerbankje; waarom?
De NNCZ heeft een invulling bedacht om met
elkaar ritueel vorm -en aandacht te geven aan de
onzekerheid, angst, ziekte en verlies rondom het
coronavirus. Hierbij willen we ons vooral gaan richten
op de gebieden waar sprake is geweest van heftige
besmetting en/of overlijden met en aan Covid-19
om stil te staan bij zowel de mensen die zijn overleden
als bij de mensen die in quarantaine hebben moeten
verblijven of aan het werk waren.

het bankje stil gaan zitten om ruimte te geven aan
de eigen mijmeringen. Een bankje dat, zoals in het
verhaal van schrijver Toon Tellegen, plaats en ruimte
biedt aan al onze mijmeringen; ‘licht of zwaar’,
‘kronkelig of recht’ of ‘om in te verzinken’.’

“Hoe ik de coronatijd
ben doorgekomen,
mijn mijmeringen”

Als we één van onze geestelijk verzorgers vragen
wat de beweegreden is achter het mijmerbankje,
antwoordt zij; ‘Meestal wordt een ritueel ingezet
wanneer een bepaalde periode is afgesloten. Het
coronavirus echter zal langere tijd kunnen blijven
‘opvlammen’ waardoor afsluiting van de periode
daarom nog niet aan de orde is en de betekenis in
zijn geheel nog niet te vatten is. We hebben gezocht
naar een markeringsmoment waarbij we stil staan
bij de betekenis van de coronaperiode; bij dat wat
heeft plaatsgevonden en tegelijkertijd bij de
onzekerheid dat het nog niet is afgesloten. Wij gaan
het markeringsmoment vormgeven door het plaatsen
van een ‘mijmerbankje’, een bankje in de buitenlucht
dat wordt voorzien van herinneringsplakkaat.
Onder ‘mijmeren’ wordt ‘je beraden’, ‘bespiegelen’,
‘bezinnen’, ‘nadenken’, ‘peinzen’, ‘reflecteren’,
‘reminisceren’, ‘stil staan’ verstaan. In plaats van
‘stil staan’ kan iedereen letterlijk even op- of bij

Mevrouw Van Veen woont in Woonzorgcentrum
Jannes van der Sleedenhuis Wolfsbos. Ze geeft haar
mijmeringen als volgt weer; ‘De eerste periode kon ik
er aardig goed over, maar toen we werden afgesloten
kwam er een heel moeilijk tijd. Het is lastig uit te
leggen hoe dat was. Ik was blij met de verpleging die
‘s morgens kwam, dan had ik wat praat en afleiding.
Ik heb heel veel steun gehad van het zorgteam en kon
goed met hun praten over mijn moeite met de situatie
en het verdriet dat ik vaak had. Dus hulde aan het
zorgteam!
We zijn misschien wel klaar met de corona, maar ik
denk dat corona nog niet klaar is met ons. laten we
alert blijven. Dus alsjeblieft, wees voorzichtig, voor
u en voor mij en aller gezondheid.’
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Sprekend leven
Prachtige, bijzondere en
mooie verhalen

zorgbehoefte hebben meer zijn dan hun ziekte of
zorgvraag. Dat het mensen zijn die veelal een heel
leven achter zich hebben, met mooie en vaak ook
aangrijpende herinneringen. Mensen die nog van
betekenis en van waarde zijn voor anderen in hun
naaste omgeving. Het achterhalen en verwoorden
van die betekenis blijkt niet altijd eenvoudig. Want
hoe kom je erachter, wanneer iemand met bijvoor
beeld de ziekte dementie niet meer onze gang
bare taal spreekt? En wat doet het met jou zelf als
gesprekspartner wanneer je de vingers wilt krijgen
achter een verhaal dat gepaard gaat met emotie.
Je wordt geraakt door datgene wat je ziet en hoort.
En mogelijk confronteert dat jezelf ook met je eigen
eindigheid en het ouder worden? Ook zien we bij
naasten soms de moeite om nog wel te genieten van
nieuwe vormen van contact die nog wel mogelijk zijn,
wanneer zij verdrietig zijn vanwege het verlies van
gezondheid van bijvoorbeeld partner of ouder.

Dit jaar verschijnt bij de NNCZ een prachtig boek met
veel ‘Sprekende levens’. Interviews door schrijver
Pieter Mulderij met mensen die voor hun naasten en
directe omgeving van waarde zijn en veel betekenen.
Een hele generatie levens gebundeld in een boek.
De interviews gaan gepaard met prachtige foto’s van
André Weima. De interviews zijn gedurende het 2019
en 2020 gehouden. André Weima: ‘Het leven is van
de gezichten af te lezen. We hoefden het alleen nog
maar te documenteren. Pieter door de bewoners te
interviewen en ik door ze te fotograferen. Prachtige
mensen! Tijdens de fotosessies voor dit boek zag ik
in deze unieke mensen steeds een heel leven voor
me. Een leven vol herinneringen en soms ook
indrukwekkende gebeurtenissen.’
Roeli Mossel, bestuurder NNCZ, over het boek: ‘Ruim
een jaar geleden stelde één van onze medewerkers
een vraag aan ondernemers tijdens de beursvloer
van de Hoogeveense Uitdaging; kan er iemand mooie
foto’s maken en het verhaal optekenen van onze
cliënten? André Weima en Pieter Mulderij gaven aan
dat zij dit als proef bij een aantal cliënten wilden doen
en kwamen met een conceptvoorstel. Dat vormde de
basis voor vervolggesprekken of we dit niet zouden
kunnen uitbreiden tot boekvorm.

“Iedereen is van waarde
en van betekenis!”
Wat gun ik het iedereen dat hoe minimaal het contact
soms ook nog is, denk aan een bekende liefdevolle
oogopslag of elkaars hand vasthouden, dat dat soms
nieuwe contact wederzijds gewaardeerd wordt en als
fijn ervaren wordt.
We hopen dat de verhalen in het boek bijdragen aan
het waarderen van en waarde geven aan datgene wat
mensen nog wel kunnen en de positie die ze in de
huidige fase in hun leven nog innemen. Het zal er naar
ons idee toe bijdragen dat iedereen meetelt in onze
samenleving en nog steeds van waarde is, ook al is
men op leeftijd en heeft men zorg nodig.’

“Veertig boeiende portretten
van inwoners uit Grijpskerk,
Haren, Hollandscheveld,
Hoogeveen en Noordbroek”
Al langere tijd wordt er binnen onze organisatie
nagedacht over de manier waarop je voor het
voetlicht kunt brengen dat mensen die een grote
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Een mooi initiatief
Paula Poppema is de zus van Reiniera van der Wolf,
één van de geïnterviewde bewoners. ‘Ik vind het
boek een mooi initiatief, het is leuk dat hier aandacht
aan wordt besteed. Reiniera kan zich nog goed
verwoorden en heeft dat met het interview laten
blijken. Zij beleeft haar verleden zoals ze nu leeft en
daar is ze tevreden en blij mee. Ik ga altijd met veel
plezier bij haar op bezoek, af en toe is ze verdrietig
en beseft ze dat ze de regie over haar leven een
beetje kwijt is. “Het is zoals het is”, zegt ze dan.
Maar ze is op haar plaats in Woonzorgcentrum
de Zonnehof, ze heeft veel contact met een
medebewoonster en houdt zich goed staande.
In verband met haar kortetermijngeheugen weet
ik niet of ze zich kan herinneren dat ze geïnterviewd
is, maar ik neem aan dat als het boek verschijnt,
ze het hartstikke leuk vindt. In het Dagblad van het
Noorden verscheen afgelopen weekend een artikel
over het boek, ik neem het deze week voor haar
mee zodat ze er alvast over kan lezen.’

De schrijver, de fotograaf en de NNCZ bedanken
alle cliënten die mee hebben gewerkt aan dit
prachtige tafelboek.
Voor geïnteresseerden is het boek beschikbaar
en te koop: communicatie@nncz.nl

Tweede bestuurder bij de NNCZ
De huidige bestuurder van de NNCZ, Roeli Mossel,
zal op korte termijn op eigen verzoek minder gaan
werken. Sinds 2015 is zij bestuurder. De afgelopen
maanden is een procedure doorlopen om een tweede
bestuurder te vinden. We zijn er in geslaagd om
binnen de organisatie iemand te vinden.
Vanaf 1 januari 2021 start Ingrid van Delft als tweede
bestuurder bij de NNCZ. Ingrid zal vier dagen per
week werkzaam zijn en Roeli voor minimaal twee jaar,
twee dagen per week.
Ingrid werkt sinds september 2019 als bestuurs
secretaris binnen de NNCZ. Zij is door alle betrokken
(medezeggenschaps-) partijen geschikt bevonden
voor de functie van bestuurder. Hier zijn onder andere
gesprekken met de cliëntenraad over gevoerd.

Roeli Mossel
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Ingrid van Delft

“De NNCZ wijkt
misschien af van
de gemiddelde
zorgaanbieder, maar
dat willen we ook!”
Teun van Duinen
voorzitter cliëntenraad
Als voorzitter van de cliëntenraad heeft
Teun van Duinen zich jarenlang ingezet voor
de cliënten van de NNCZ. Per 1 januari 2021
neemt hij afscheid.

In 2017, toen NNCZ De Wierde in Grijpskerk overnam,
kwam Teun in de cliëntenraad van de NNCZ.
‘Op het moment dat mijn moeder kwam wonen in
De Wierde in 2013, werd ik al snel gevraagd voor
het medezeggenschapsorgaan.
De cliëntenraad krijgt de mogelijkheid om mee te
denken over het beleid van de NNCZ. Dat betekent
dat wij (beleid)stukken ontvangen en worden geacht
deze te beoordelen en bespreken vanuit het oogpunt
van de cliënten. Hiervoor komen wij minimaal tien
keer per jaar samen met de bestuurder.’
De cliëntenraad bestaat uit afgevaardigden van de
gebiedsraden, dit zijn de oren en ogen van de
cliëntenraad. In ieder werkgebied van de NNCZ is de
gebiedsraad het medezeggenschapsorgaan voor de
cliënten, de cliëntenraad bestaat uit afgevaardigden
uit deze gebiedsraden. ‘Tijdens de coronaperiode
hebben de gebiedsraden vinger aan de pols
gehouden in de werkgebieden. Het was een heftige
periode die grote impact had op de cliënten. Binnen
de woonzorgcentra en de appartementen die
ingesloten zaten is het heel zwaar geweest voor de
cliënten én de mantelzorgers. Enkelen leden van de
cliëntenraad hadden familieleden in isolatie, om dat
mee te maken is verschrikkelijk, je ziet de mensen
bij wijze van spreken voor je ogen lijden.
Wij zijn een cliëntenraad voor alle cliënten van de
NNCZ. Niet alleen de bewoners in de woonzorgcentra,
maar ook bijvoorbeeld voor de cliënten die thuiszorg
ontvangen of naar de dagbesteding gaan. Het is lastig
om mensen van buiten de intramurale setting te
betrekken bij de gebiedsraad, maar hier willen we in
de toekomst nog meer aandacht voor hebben.

Ik voel ontzettend veel bij de missie en visie van
de NNCZ, het is prachtig om daarbij betrokken te zijn.
Dankzij deze koers hebben we samen met
burgerinitiatieven een aantal woonzorgcentra open
kunnen houden die op de nominatie stonden om
te verdwijnen. De NNCZ wijkt misschien af van de
gemiddelde zorgaanbieder door hecht te willen
samenwerken met “de buurt” en tegelijkertijd steeds
te willen denken en handelen vanuit de individuele
cliënt, en dat willen we ook! Als cliëntenraad staan
wij daar volledig achter.
Regelmatig worden er cliënttevredenheidsonder
zoeken verricht. Daarop komen positieve reacties en
dat is denk ik ook terecht. Maar wij moeten ons vaker
realiseren wat voor geweldig werk de medewerkers
verrichten. Het is fantastisch met hoeveel liefde de
medewerkers zich inspannen voor onze cliënten.
Daar hebben we het soms wat te weinig over met
elkaar. Want er wordt geweldig werk verricht.
Na het overlijden van mijn moeder heb ik er afgelopen
jaar voor gekozen om mij terug te trekken uit de
gebiedsraad. Dat is tegelijkertijd ook de reden waarom
ik vertrek bij de cliëntenraad. Niet omdat ik het werk
niet meer leuk vind, maar ik vind dat een voorzitter
van de cliëntenraad wekelijks of tweewekelijks contact
moet hebben met de cliënten, bijvoorbeeld door in
één van de woonzorgcentra te komen. Het daad
werkelijk zien en voelen hoe het er aan toe gaat.’
Per 1 januari 2021 neemt Be Uiterwijk Winkel uit
Hollandscheveld het stokje van Teun als voorzitter
van de cliëntenraad over.
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Kerstrecept
Vegetarisch recept voor schnitzels van plakken aubergine in een
krokant jasje geserveerd met zoete aardappelpuree en tomaatjes
Bereiding
Verwarm de oven op 200 graden. Snijd de aubergine in plakken van 1 cm dik (6 stuks).
Leg ze op een snijplank en bestrooi royaal met zout. Laat ze 20 minuten liggen, zo trekt
het vocht er uit. Spoel ze daarna af en dep goed droog. Leg de tomaatjes met tak in een
ovenschaal en besprenkel met een beetje olie en peper en zout en pof ze 15 minuten in
de oven. Klop het ei los op een bord. Meng de bloem met een snuf peper, zout en komijn.
Meng de peterselie met de panko.
Haal de plakken aubergine eerst door het de bloem, dan door het ei en vervolgens door de
panko. Bak de aubergines in een koekenpan met een beetje olie of margarine, ca 4 minuten
aan iedere zijde tot ze mooi goudbruin zijn. Verwarm de zoete aardappelpuree en schep
deze op een bord, serveer met de vega aubergine schnitzels en de gepofte tomaatjes en
garneer met wat amandel en een takje of wat fijngehakte peterselie.
Kunt u geen panko vinden? Ga dan voor paneermeel.
Ingrediënten
• 1 aubergine
• 1 ei
• bordje bloem
• bordje panko
• Snuf komijn

•
•
•
•
•
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1 eetlepel peterselie
250 gr tomaatjes aan tak
1 eetlepel grof gehakte amandel
450 gr zoete aardappelpuree
peper en zout

Heerlijke romige aardappelsoep met een vleugje truffel
en tijm, een makkelijk soeprecept maar dan wel met een
luxe en exclusieve twist van truffel
Bereiding
Hak de ui en knoflook fijn en fruit aan in een soeppan met een beetje olie.
Voeg de aardappels in stukken toe. Doe de tijm erbij en bak 1 minuutje en
voeg dan het water toe en breng aan de kook.
Los de bouillonblokjes erin op. Laat de soep ca 15 a 20 minuten koken tot de
aardappels goed gaar zijn. Pureer ze fijn met een staafmixer. Voeg dan de room,
de truffelolie en de helft van de parmezaanse kaas toe en roer er door.
Proef of de soep nog een snufje peper of zout kan gebruiken. Serveer de soep
in borden of kommen, garneer met de rest van de Parmezaanse kaas, druppel
er eventueel wat extra truffelolie in en garneer met een takje tijm.
Tip: wilt u de soep helemaal luxe maken dan kun je er een beetje
geschaafde verse truffel of truffeltapenade in doen na het serveren.
Ingrediënten
• 450 gr aardappelen (kruimig)
• 800 ml water
• 1 bouillonblokje (groente of kip)
• 50 gr parmezaanse kaas (geraspt)
• 2 teentjes knoflook
• 1 grote ui (gesnipperd)

•
•
•
•
•

Benodigdheden: Staafmixer

1 theelepel tijm
200 ml kookroom
3 eetlepels truffelolie
Zout en peper
Optioneel: 2 a 3 verse truffels of
tapenade

Eet smakelijk samen!
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De insluitingsperiode voor onze
bewoners bracht een vreemdsoortig
gevoel van saamhorigheid met zich
mee. Contacten van achter het raam,
contacten via een beeldscherm,
contacten via het balkon, allemaal
nieuwe ervaringen die door het
merendeel van onze bewoners goed
zijn ontvangen. Doordat ook de
activiteiten per groep worden
aangeboden, zijn er nieuwe deelnemers
en ontstaat er een andere dynamiek.
Verrassende opmerkingen van
bewoners, hoe leuk het eigenlijk is om
aan een spel deel te nemen. Bewoners
die eerder niet deelnamen aan
activiteiten, die nu als eerste klaarstaan
om mee te doen. Er heeft een heuse
burencompetitie plaatsgevonden als
alternatief op burendag. Een
spellencompetitie
s, gebie
Baa
ds
tussen de
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Begin november werd er een bloem
schikwedstrijd georganiseerd tussen
de zes afdelingen van het Jannes
van der Sleedenhuis de Kaap. Iedere
afdeling kreeg een pakketje met groen,
bloemen en decoratiematerialen.
Cliënten en medewerkers gingen ermee aan de slag en
lieten hun creativiteit de vrije loop. Van ieder bloemstuk werd
een foto gemaakt. Iedere afdeling kreeg alle foto’s, behalve de
foto van het eigen bloemstuk. Per foto werden er door iedere
afdeling punten uitgedeeld en zo kwam er een winnaar uit;
afdeling de Winkelhaak. Als prijs zijn deze cliënten uit eten
geweest in de Kaapse Werf, het restaurant van de Kaap. De kok
van de Kaap kookte voor hen een heerlijk drie-gangen diner en
ze werden bediend, aan een mooi gedekte tafel, door één van
de medewerkers van restaurant de Schildhoeve.
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Marianne van der Weide en haar
vader Willem van der Weide zijn erg
aan elkaar gehecht.
Marianne woonde tot voor kort in
een beschermd wonen omgeving van
Cosis in Zuidwolde. Omdat ze elkaar
graag veel zien, sliep ze al ieder weekend
bij haar vader in Woonzorgcentrum Beatrix in Hollandscheveld.
Toen er sprake was van sluiting van het woonzorgcentrum
door corona begin dit jaar, raakte Marianne enigszins in
paniek. Dat zou immers kunnen betekenen dat ze niet meer op
bezoek kon bij haar vader. In overleg met de medewerkers van
WZC Beatrix en Cosis heeft Marianne er toen voor gekozen
zich te laten insluiten bij haar vader. In die periode groeide de
wens van Marianne om permanent bij haar vader te blijven.
Tot op dit moment wonen ze nu met veel genoegen samen in
het appartement van haar vader.
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In De Zonnehof
in Haren hebben
bewoners harten
van kurk gemaakt.
Andere bewoners,
naasten, vrijwilligers
en (horeca)
medewerkers konden er een
pakken en geven aan iemand die ze een
warm hart toedragen of een hart onder de
riem willen steken. Een mooi voorbeeld
hoe bijzondere tijden ook mooie nieuwe
verbindingen kunnen opleveren.
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Haren
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Hollandscheveld

werkgebieden
Grijpskerk

Binnen De Nieuwe Wierde heeft de Stichting Vrienden wekelijks gezorgd
voor een extraatje voor alle bewoners, veelal een gezonde lekkernij.
Wat mooi was is dat er ook wekelijks om het huis heen iets was te zien
aan vertier voor de bewoners. Er was een orgel en een vrijwilliger heeft
haar kunsten vertoond op een eenwieler. In het huis heeft een
verpleegkundige verkleed liedjes gezongen op alle afdelingen, cliënten
genoten hier zichtbaar van.
De vrijwilligers van het dorpsloket zijn iedere dag geweest om de triage
te verrichtten voor in de hal, een mooie samenwerking!
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Mijmering
Daar zit je dan op je bankje. Denkend aan dat ene bijzondere moment voor of van je
bewoner. Er zijn er zoveel. Bij goed nadenken kom je toch tot de conclusie dat ieder
moment dat we in dit jaar mochten beleven bijzonder te noemen was. Er was
eenzaamheid en saamhorigheid. Er was verdriet en vreugde om wat soms zo creatief
toch mogelijk bleek. We hebben ervaren hoe afscheid nemen onder zo andere
omstandigheden ook kan. We hebben ervaren hoe families zingen, hoe de bloemist
overuren maakte. We hebben samen laten zien dat iedereen van waarde is. Dat er een
onbekende kracht in mensen zit die verbindt waardoor we dicht bij de ander staan.
Deze tijd heeft laten zien dat de echte waarde van wat ons mensen maakt niet zit in de buitenkant,
maar in ons zelf. In de liefde en warmte die mensen elkaar bieden juist op die momenten dat de ander dat nodig
heeft. Ons mijmerbakje is daarvoor. Kijk, zie, ervaar, wat mensen voor en met elkaar kunnen doen. Ongeacht de
omstandigheden. Gewoon door te zijn maakt er je een mooie dag van.
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Helaas is er op onze locatie een uitbraak geweest waar ook mensen aan de gevolgen van
corona zijn overleden, dit was een erg angstige tijd. Het restaurant ‘leefde’ niet meer en
ook buiten was het rustiger dan anders. Gelukkig deden de medewerkers en vrijwilligers
er alles aan om de dagen kleur te geven en de moed erin te houden. Petje af hoe zij
zich hebben ingezet voor de bewoners! Bewoners konden videobellen met dierbaren
en even later kwam er zelfs een ‘Babbelbus’. Zo konden we eindelijk onze naasten weer
van dichtbij zien en spreken. We kijken graag vooruit en houden de moed erin met elkaar!
Er is een mijmerbankje geplaatst bij onze locatie als plek waar we kunnen gaan zitten om
met onze eigen mijmeringen stil te staan bij deze moeilijke tijd.
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De meest ingewikkelde ervaring hebben wij gehad toen het bericht kwam dat we
de deuren moesten sluiten. Dit was oprecht een naar gevoel en is ook met de
nodige tranen gepaard gegaan. Zowel bij de cliënten de medewerkers en ikzelf.
Verderop in de weken zie je dan toch ook erg mooie dingen tot stand komen.
Kinderen uit de buurt die een boom plaatsen met herinneringen erin. Kinderen die
komen zwaaien naar opa en oma. Bijzonder was de verjaardag van een bewoner in
de aanleunflat. Haar kinderen hadden een groot spandoek gemaakt en hadden geregeld
dat er een orgel kwam spelen. Mevrouw heeft zichtbaar genoten van deze momenten.
Mooi om te zien.
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Noordbroek

OPGENOMEN WORDEN
LETTERLIJK EN FIGUURLIJK!
Als je al langere tijd met elkaar samenwoont en gewend bent aan bepaalde
patronen en routines, dan zie je oude en minder mooie gewoontes soms niet
meer. In het woonzorgcentrum Jannes van der Sleedenhuis Krakeel zorgde
een onverwachte gast voor een nieuwe frisse blik op het samenwonen.

Inez Krommenhoek-Plas (66) woont zelfstandig in
een mooie wijk in Hoogeveen. Ze is inmiddels met
pensioen en schildert in haar aan huis gebouwde
atelier graag de zee en landschappen. Haar gezond
heid is niet optimaal en ze kwakkelt een beetje.
‘Afgelopen december ben ik getroffen door een
hartinfarct. Nietsvermoedend kwam ik bij de huisarts
omdat ik pijnlijke kaken en kramp had. Vanuit de
huisartsenpost kon ik direct door met de ambulance
naar het ziekenhuis, op dat moment vond het infarct
plaats. Na het dotteren kon mijn herstel beginnen.
Ik heb nog steeds medicatie, dat bevalt niet altijd even
goed. Ik word hier vaak duizelig van. Zo ook afgelopen

augustus. Tijdens het werken in de tuin ben ik
gevallen, er leek niets aan de hand. Een buurman
tilde mij weer in de benen en ik ben doorgegaan met
werken. ’s Avonds merkte ik dat mijn enkel wat dik
werd. De dagen daarna werd deze alleen maar dikker
en dikker. Uiteindelijk een foto laten maken en wat
bleek; gebroken. Herstellen thuis was geen optie;
ik woon alleen, ik kon geen trap lopen en was toch
opeens zeer afhankelijk van zorg. Er werd overeen
gekomen dat ik om verder aan te herstellen hiervoor
tijdelijk naar het woonzorgcentrum Jannes van der
Sleedenhuis Krakeel zou gaan.
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opmerkingen die cliënten naar
elkaar maakten, ze buitelden
weleens over elkaar heen. Wat ze
niet meer zagen was dat het soms
kwetsend was en dat ze elkaar
niet altijd in hun waarde lieten
zonder dat ze het zo bedoelden.

En er ontstond na verloop van tijd
hernieuwde bewustwording over eigen
acties. Dat was prachtig om te zien!
Dat was even schakelen. Van alleen wonen naar opeens samen wonen,
weliswaar in een eigen kamer met badkamer, maar met mensen om me
heen met een zorgvraag. De eerste ochtend werd ik voor de koffie naar
de huiskamer gebracht. Ik werd voorgesteld en het gesprek tussen de
aanwezige bewoners ging gewoon door. Ik zat er een beetje bij.
Gedurende de acht weken dat ik in het woonzorgcentrum verbleef,
werd ik gaandeweg opgenomen door de bewoners. Er vielen mij
regelmatig patronen en gedragingen van mede-bewoners op. Ik zag dat
er gewoontes waren die niet per sé door iedereen op prijs gesteld werden.
Wat mij ook opviel was dat mijn puzzel waar ik overdag op de gang aan
werkte, de volgende ochtend weer helemaal uit elkaar gehaald was.
Na de puzzelverstoorder op heterdaad betrapt te hebben, heb ik er een
opmerking over gemaakt. Andere dingen die mij opvielen waren de
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Op een laagdrempelige manier
heb ik geprobeerd hier met die
bewoners over te praten. En
er ontstond na verloop van tijd
hernieuwde bewustwording over
eigen acties. Dat was prachtig
om te zien! Toen ik vertelde dat
ik weer naar huis zou gaan werd
er zelfs hier en daar even een
traantje weggepikt. Ik werd
daardoor diep geraakt.
Bijzonder om te ervaren hoe
volstrekte vreemden in zo’n korte
tijd je leven binnen kunnen komen
en hoe snel je een band met
elkaar op kunt bouwen. We
hebben problemen en angsten
met elkaar gedeeld, ik heb diepe
bewondering gekregen voor de
cliënten en de zorgmedewerkers.
Het is geen vanzelfsprekend
heid dat het samenwonen zonder
problemen verloopt, je elkaar in
je waarde laat en elkaar laat leven
zoals je gewend bent. Dit vergt
inzet van beide partijen.
Zorgmedewerkers in Krakeel
denken in mogelijkheden, ze
bieden een veilige haven voor
de cliënten en proberen moeilijke
situaties positief te benaderen.
Dat was mooi om te zien. Ik heb
mijn tijd in het woonzorgcentrum
als zeer waardevol ervaren, ik heb
er mooie banden en contacten
aan over gehouden. Maar
vanzelfsprekend ben ik weer
erg blij dat ik hersteld terug ben
in mijn eigen woning en mezelf
weer kan redden!’

De NNCZ Dichtbij Puzzel
In dit nummer van NNCZ
Dichtbij een kerstkruiswoordpuzzel
Los de puzzel op en stuur het
juiste woord per e-mail naar:
communicatie@nncz.nl of schrijf
een briefje met de oplossing
naar:
NNCZ / afdeling communicatie
Ondersteunende Dienst
Stephensonstraat 1
7903 AS Hoogeveen
Uit alle goed binnengekomen
antwoorden, wordt één
prijswinnaar geloot. Het juiste
antwoord kan tot eind januari
ingestuurd worden.
De prijs is een overheerlijke
NNCZ slagroomtaart!
De oplossing van de vorige
puzzel was moeilijk. In de
puzzel ontbrak een woord.
Uit de scherpe reacties en
inzendingen hebben we één
winnaar geloot: Mevr. G. Boertien
uit Hollandscheveld.
Horizontaal:
1.Antiblokkersysteem
4. Goed
6. Pluspunt
9. ‘King.. ‘ Toneelstuk
10. Deel van het hoofd
11. Mager
12. Pikant borrelsausje
14. Aanw. Voorn. Woord
15. Zachte Franse crèmekaas
17. Hoofdstud van Tunesië
18. Bouwland
20. Droog (wijn)
22. Passeren (culinarie term)
24. Plaats in Brabant
26. Een en ander
29. Asem (Ind.)
31. Ierland
33. Atmosfeer absoluut (afk)
23. Augurk in (zoet)zuur
35. Kluns

36. Inwendig orgaan
37. Grote auto
38. In samenwerking met
39. Griekse wraakgodin
40. In tegenstelling tot
Verticaal:
7. Suizen
8. Europeaan
13. Aardappelgerecht
16. Enzovoort
19. Gekruide stukjes geroosterd
vlees (India)
21. Voor niets
23. Ontkenning
25. Loflied
27. Saus met knoflook en olie
28. Appel
30. Afgesneden stuk vis
32. Kier
33. Vriend (Fr.)

Door de letters in te vullen corresponderend bij de onderstaande getallen, ontstaat een woord:
5.

8.

32.

20.

17.
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4.

35.

30.

HENK GIETHOORN;
NNCZ VRIJWILLIGER VAN HET JAAR 2020
Vrijwilliger Henk Giethoorn zet zich op verschillende manieren in voor de cliënten in
Hollandscheveld. Zo is hij niet alleen vrijwilliger, maar ook voorzitter van de Stichting
vrienden van Woonzorgcentrum Beatrix, lid van de gebiedsraad én de cliëntenraad.
Voor zijn bijzondere inzet is hij verkozen tot NNCZ vrijwilliger van het jaar 2020!

“Van betekenis zijn voor je
medemens vind ik belangrijk”
‘Ik ben in 2006 als vrijwilliger achter de balie begonnen. Mijn moeder was
een jaar daarvoor in Woonzorgcentrum Beatrix komen wonen en er was
een vraag naar vrijwilligers. Ik was net met pensioen en van huis uit heb
ik meegekregen om iets te doen voor je medemens. Mijn vrouw en ik
hebben ons toen beiden aangemeld als vrijwilligers. Oorspronkelijk kom ik
uit Hollandscheveld en ik vond het leuk om weer oude bekenden tegen te
komen en om met de bewoners te babbelen. Kort nadat ik was ingewerkt
kwam mijn moeder te overlijden. Ik heb toen een stapje terug gedaan,
maar ben na een maand toch weer begonnen.
Al snel werd Henk ook gevraagd voor wat nu de gebiedsraad en
cliëntenraad heet. Een paar jaar geleden is hij ook voorzitter van de
Stichting vrienden Woonzorgcentrum Beatrix geworden. Op de vraag
wat voor hem de reden is om zich zo in te zetten voor de cliënten reageert
hij bescheiden en nuchter: ‘van huis uit heb ik meegekregen om elkaar te
helpen. Ik vind dat normaal.’
Toen afgelopen maart de deuren van het woonzorgcentrum moesten
sluiten door het coronavirus, is hij vrijwilligerswerk blijven doen en heeft
hij geholpen met het aannemen van benodigdheden voor cliënten die
langsgebracht werden door naasten. ‘Deze periode heeft grote impact
gehad op iedereen, maar heeft ook voor saamhorigheid gezorgd.

De Vrijwilliger van het jaar bokaal wordt aan Henk Giethoorn uitgereikt
door Heidy Haandrikman, gebiedsleidinggevende Hollandscheveld e.o.

19

Zo kwamen mensen zelfgebakken
appeltaart of cake langsbrengen
en iemand die een bosje bloemen
kwam brengen voor haar moeder,
nam ook gelijk een bos voor de
woongroep mee.’
Naast vrijwilliger van het jaar
kan Henk ook pechvogel van het
jaar genoemd worden. ‘In mei
adviseerde de arts mij om
voorlopig te stoppen met het
vrijwilligerswerk. Ik heb een lichte
vorm van COPD, en de arts vond
het niet verantwoord om door te
gaan met het risico om besmet te
worden. Een maand later ben ik
van de trap gevallen toen ik bij
een kennis aan het klussen was.
Ik kan mij er niets meer van
herinneren, behalve dat ik in het
ziekenhuis wakker werd. Ik heb
een hersenschudding met
gehoorbeschadiging opgelopen.
Ik hoop weer voor 80 % te
kunnen herstellen, mijn conditie
heb ik mee, maar mijn leeftijd heb
ik tegen. Veel ondernemen zit er
momenteel niet in. Ik heb daarom
besloten om te stoppen met de
cliëntenraad, inmiddels ben ik 78
dus ik moet het toch wat rustiger
aan doen. Van de gebiedsraad blijf
ik nog wel lid, dit blijf ik doen
zolang het kan en ik er plezier in
heb.
Toen ik hoorde dat ik vrijwilliger
van het jaar was geworden was
ik verbluft, hier hebben ze mij wel
stil mee weten te krijgen. In 2014
heb ik een lintje gekregen maar
toen stond ik niet zo versteld als
nu. Het is voor mij een hele eer
om vrijwilliger van het jaar te zijn,
ik heb het altijd met veel plezier
gedaan en hoop het nog een tijd
te kunnen doen!’

Colofon

De NNCZ biedt u

De Noord Nederlandse Coöperatie
van Zorgorganisaties is een
zorgorganisatie die ondersteuning
biedt op het gebied van wonen,
welzijn en (thuis)zorg.
De NNCZ heeft een aantal
werkgebieden; Hoogeveen, Haren,
Hollandscheveld, Grijpskerk en
Noordbroek (en omstreken).

We ondersteunen cliënten en
stimuleren zo lang mogelijk
zelfstandig te leven. Thuis, of in
een van onze vestigingen.
Daarvoor werken we zo veel
mogelijk samen met familie,
vrijwilligers, dorpscoöperaties,
gemeenten, huisartsen en andere
professionals. Immers:
‘Samen zijn we van waarde’.

De NNCZ bedankt iedereen
die mee heeft gewerkt aan dit
magazine.

Wilt u NNCZ Dichtbij digitaal
ontvangen? Aanmelden kan op
www.nncz.nl

NNCZ Dichtbij is een uitgave van
de NNCZ en verschijnt vier keer
per jaar in een oplage van 1700.
Redactie NNCZ Dichtbij:
Communicatie NNCZ
communicatie@nncz.nl
Vormgeving: Atie te Velde

NNCZ (bezoekadres)
Stephensonstraat 1
7903 AS Hoogeveen

-	Thuiszorg
-	Dagbesteding
-	 Wonen in een aanleunwoning
-	Verblijf in één van onze
woonzorgcentra (verpleeghuis
zorg en verzorgingshuiszorg)

Algemene informatie
nummer: 0528 200 200
www.nncz.nl / info@nncz.nl

Klantadviescentrum

Heeft u vragen op het gebied
van zorg, diensten, welzijn of
wonen? Of over wachtlijsten en
bemiddeling van zorg? Onze
klantadviseurs staan u graag te
woord. Het Klantadviescentrum
ondersteunt u bij het zelfstandig
wonen en helpt bij het vinden
van passende hulp.

NNCZ
Noord Nederlandse Coöperatie
van Zorgorganisaties

Klantadviescentrum:
Telefoon: 0528-200205

