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Zorggroep Drenthe
Bij Zorggroep Drenthe kunt u terecht voor tijdelijk of permanent
verblijf in een woonzorgcentrum, thuiszorg en diverse andere diensten.
Locaties
Assen

De Amstel
Messchenstaete
De Vijverhof
Beilen
Spectrum
Eelde
Symphonie
Roden
De Noorderkroon
Rolde
De Wenning
Zuidlaren Mozaiek
Wonen (met zorg)
Verzorgingshuiszorg
Verpleeghuiszorg
Huurwoningen
Tijdelijk verblijf
ELV (Eerstelijns Verblijf)
Hotelzorg

www.bijdeburen.nl

Zorg thuis
AIV (Advies - Instructie - Voorlichting)
Huishoudelijke hulp
Verzorging & Verpleging
Specialistische verpleging
Individuele begeleiding
Dementie in thuissituatie
Services
Professionele Alarmopvolging
Dagverzorging
Gastendag
Maaltijdservice
Klussendienst
Tuinonderhoud
Vakantie met zorg
Reisgids

BINNEN!
BIJ ZORGGROEP
DRENTHE
Binnen! bij Zorggroep Drenthe is tot stand
gekomen met de gedachte u te informeren
over wat er leeft bij en binnen de locaties en
thuiszorg van Zorggroep Drenthe. Zo komt u

www.messchenstaete.nl

meer te weten over onze organisatie.
In deze tweede editie van ons magazine
Binnen! blikken we graag terug op ons 25 jarig
jubileum. Op 22 september jl. bestond
Zorggroep Drenthe 25 jaar! Wij hebben prach-

www.messchenstaete.nl/
grand-cafe-de-messchen

tige weken mogen organiseren voor cliënten
c.q. bewoners van onze locaties, thuiszorgcliënten, vrijwilligers en medewerkers. In dit
magazine vindt u een korte impressie van de
jubileumweken.

www.theatermozaiekzuidlaren.nl

Daarnaast kunt u lezen over het nieuwe
Zorghotel Assen in Messchenstaete, een
prachtige expositie van Sake Elzinga en
vindt u natuurlijk weer een heerlijk recept.

www.galeriemozaiek.nl
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Zorggroep Drenthe
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Zorggroep Drenthe bestond
op 22 september j.l. 25 jaar!

Dit jubileum werd van 20 september tot en met 10 oktober
groots gevierd. Op alle locaties werden activiteiten
georganiseerd voor cliënten c.q. bewoners van onze
locaties, thuiszorgcliënten, vrijwilligers en medewerkers.
Ons programma stond bol van de activiteiten met een
grote diversiteit aan kunst en cultuur. Op deze en
de volgende twee pagina’s vindt u een
impressie van alle activiteiten.
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Reneé Karst had de meez
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op z’n hand

Mede dankzij al onze medewerkers, alle artiesten en niet te
vergeten onze vrijwilligers, waren deze feestelijke weken
een groot succes.

Heeft u ook kunnen genieten van één van de prachtige optredens?
Op deze en de vorige pagina’s vindt u een overzicht van alle activiteiten.
Ook hebben we een aftermovie gemaakt die u via deze QR-code kunt bekijken.
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(Advertentie)

Er is altijd iets te doen Bij de Buren!
‘Bij de Buren’ kunt u ontspannen, sfeervol en
lekker eten en kennis opdoen. Het is er gezellig en
er is altijd wat te doen. Ons team van medewerkers
biedt u een gastvrij onthaal. Er vinden regelmatig
leuke activiteiten plaats, dus kom gezellig eens
langs bij de buren.

Eten Bij de Buren
U kunt in onze restaurants dagelijks terecht voor
diverse dagmenu’s. Gedurende de hele dag is er een
kleine kaart beschikbaar en daarnaast organiseren
we regelmatig speciale themabuffetten. Natuurlijk
kunt u ook terecht voor een kop koffie met wat lekkers.

Op www.bijdeburen.nl vindt u ons actuele aanbod

www.bijdeburen.nl

GR AN D C A F É D E MES S CH EN H EROPEN D

Op maandag 7 oktober j.l. was het zover. Het nieuwe Grand Café De Messchen werd na een grondige opknapbeurt,
feestelijk heropend. Grand Café De Messchen is dagelijks geopend van 8.00-19.00 uur. U kunt terecht voor ontbijt,
lunchgerechten en overheerlijke plates. Maar u bent ook van harte welkom voor een heerlijk kopje koffie
of thee met wat lekkers erbij of om te komen borrelen.
Grand Café De Messchen is de perfecte plek voor een familiediner, een snelle maaltijd of zakenlunch.
Daarnaast verzorgen we ook vergaderarrangementen, lunches, borrels, diners op maat en catering.
Kijk voor meer informatie op www.messchenstaete.nl/grand-cafe-de-messchen

Hoekbree 1, 9403 GR Assen. T. (0592) 79 40 25.
www.messchenstaete.nl/grand-cafe-de-messchen

VAN EEN HOBBY NAAR
EEN RUBRIEK IN BINNEN!
In mei jl. deed Connie Bergevoet, huishoudelijk medewerker bij
Zorggroep Drenthe Thuis, invalwerk bij de familie Klaassens. Tijdens
de koffie kwam de hobby van mevrouw Klaassens ter sprake en dat
resulteerde in een vaste rubriek in Binnen!
Een van de gedichten werd door Connie via Facebook naar
Zorggroep Drenthe gestuurd. Een afspraak met mevrouw Klaassens
werd gemaakt en de vaste rubriek in Binnen! ontstond.
Voor iedere editie van het magazine wordt een passend gedicht
uit het vele werk van mevrouw Klaassens gekozen. Leuke reacties
op het eerste gedicht van mevrouw Klaassens volgden.
Mevrouw schrijft vaak en krijgt regelmatig dingen aangereikt
met de vraag of ze er een leuk gedicht van wil maken. Jarenlang
was zij vrijwilliger in de zorg. Schrijven was altijd haar hobby en
vaak had ze ’s nachts de meeste inspiratie. Een kladblok lag dan
ook altijd binnen handbereik.
De titel van het tweede gedicht is ‘Wintervreugd’.

t Is wintertijd
‘t Is koud en guur
Maar binnen brand
Een lekker knapperend vuur
De lucht is strak en helderblauw
Het vriest ‘s nachts dat het kraakt
De scholen hebben vrij
De arbeid wordt gestaakt
Men loopt weer rond
Met de neuzen bevroren
De tenen ijskoud
En de kleppen op de oren
Dikke wollen wanten
Een warme sjaal voor neus en mond
En op het hoofd
Een lekkere muts van bont
De jeugd vermaakt zich op de ijsbaan
Of in de koek en zopie-tent
Met zijn warme chocolade
Voor als je moe gereden bent
En de ouderen zitten bij het vuur
Te praten over de wintervreugd
Hoe het vroeger is geweest
Lang geleden in hun jeugd
Tinie Klaassens
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Kerstdiner
1e kerstdag

2e kerstdag

Voorgerecht

Terrine van wildzwijn op een bedje van veldsla
met bramencoulis
of
Terrine van gerookte vis op een bedje van
gemengde sla met een citroenvinaigrette

Rilette van zalm met zoetzure komkommer en rode biet
of
Rilette van hert met zoetzure pompoen chutney

Voorgerecht
Soep
Hoofdgerecht

Soep
Hoofdgerecht

Romige bospaddenstoelensoep met een vleugje
crème van zwarte truffel

Zijdezachte pompoensoep met een vleugje rozemarijn
en klodder zure room

Langzaam gegaard rundergebraad op een
aardappel-pastinaak mousseline, kruidnageljus
en spruitjes met spek
of
Zalmfilet, in rode bieten gemarineerd, op
frisse doperwtenpuree, geserveerd met
saffraanmayonaise en geroosterde Roseval piepers.

Dessert

Wildstoof van hert, haas en wildzwijn met zachte roomboterpuree en rode kool met cranberries en balsamico
of
In Kerstige tomatensaus met kappertjes gestoofde
heekfilet, geserveerd met gegratineerde
aardappeltaart en haricots verts

Koffie of thee met kerstlekkernijen

Stoofpeertjesbavarois met witte chocoladesaus
en Verkade langetjes
Koffie of thee met kerstlekkernijen

¤ 24.95

10

Dessert

Chocolademousse met witte chocolade-ijs,
sinaasappelmarmelade en bitterkoekjes crumble

KERSTPAKKETTEN
VRIJWILLIGERS
F ijne feestdagen!
en zijn
I edereen gezellig bij elkaar, lekker eten en sam
kerstballen
J e waant je tussen de kerstbomen gevuld met
komen gaat
N og even geen zorgen om wat er volgend jaar
E ven genieten van de liefde, vrede en rust

KERSTPAKKET
EN EEN
HIGH TEA!

De tijd vliegt. De feestdagen
naderen en het nieuwe jaar
staat al bijna voor de deur.
Het eindejaar zien wij als een belangrijk
moment van waardering dat we niet aan ons
voorbij willen laten gaan.

K erst is een feest voor iedereen. Jong en oud
E en feest om te vieren met elkaar
R icht je op Kerst en vergeet voor even de rest
S amen zijn, hoe fijn is dat
T ijd voor elkaar, echt even tijd voor elkaar
D oen waar je zin in hebt
A ardig zijn voor elkaar
G eniet! Van elkaar, lekker eten en samen zijn
iaal
E rvaar deze Kerst als geen ander. Maak het spec
jij erbij was.
N iemand die deze Kerst nog vergeet. Omdat

Graag willen wij onze vrijwilligers bedanken voor hun
inzet in het afgelopen jaar. Als blijk van waardering
organiseren we een high tea waarna er voor alle
vrijwilligers een kerstpakket klaar staat.
Alle vrijwilligers ontvangen een uitnodigingsbrief.

		
		

Ilona Fernim
Vijverhof
Teamcoach Facilitair algemeen De

(Advertentie)

Activiteiten decembermaand
Ook tijdens de donkere dagen zijn er allerlei activiteiten op de verschillende locaties.
De activiteiten op uw locatie kunt u vinden in het activiteitenprogramma,
op de schermen of op de website van Bij de Buren, www.bijdeburen.nl

www.bijdeburen.nl

Zorggroep Drenthe heeft het uitgangspunt om cliënten zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving te laten wonen.
O.a. via Zorghotel Assen in Messchenstaete biedt Zorggroep Drenthe tijdelijk verblijf aan in een gemeubileerd appartement.
Zorghotel Assen kent verschillende vormen van tijdelijk verblijf:
Eerstelijnsverblijf (ELV)

behandeling of welke andere reden ook kan het dan

Eerstelijnsverblijf wordt aangeboden voor mensen die

nodig zijn tijdelijk verblijf te regelen. In deze gevallen

voor een korte periode zorg en ondersteuning nodig

moet de reële verwachting zijn dat terugkeer naar

hebben, met de bedoeling daarna weer naar de eigen

huis op korte termijn weer mogelijk is. De huisarts

woonomgeving terug te keren. U kunt daarbij denken

speelt hierin een belangrijke rol. De huisarts bepaalt

aan de volgende situaties:

of er sprake is van medisch geïndiceerd kortdurend/
tijdelijk verblijf.

Medisch geïndiceerd verblijf
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Het kan voorkomen dat mensen die thuis wonen en

Herstelzorg na ziekenhuisopname

ondanks eventuele beperkingen zich nog kunnen

Bent u in het ziekenhuis behandeld en mag u van het

redden, eventueel met zorg vanuit de thuiszorg. Door

ziekenhuis weer naar huis, maar denkt u zich thuis

omstandigheden zoals griep, na een val, door een

nog niet te kunnen redden? Dan is tijdelijk verblijf

ZORGHOTEL
Sinds oktober 2019 is Zorghotel Assen
geopend. Soms kan de mantelzorg de
nodige zorg tijdelijk even niet bieden.
Of mensen kunnen zich thuis tijdelijk
niet zelfstandig redden als gevolg van
ziekte of omdat ze moeten herstellen van
een ziekte of een medische ingreep.
Dan biedt Zorghotel Assen een passende
oplossing. Zorghotel Assen bevindt
zich in Messchenstaete en voorziet
in de toenemende behoefte van
tijdelijk verblijf.

wellicht een optie. Tijdens het tijdelijk verblijf kunt

Zorghotel Assen kent een multidisciplinaire samen-

u verder op krachten komen om aan uw herstel te

werking. Er is 24 uur per dag een verpleegkundige

werken. Eventueel met behulp van een fysiotherapeut

aanwezig. In Zorghotel Assen is het mogelijk om als

of andere behandelaren.

naaste, gedurende het tijdelijk verblijf, te logeren.
Wij informeren u graag in een persoonlijk gesprek

Logeren/Respijtzorg

over de mogelijkheden.

Veel mensen zijn thuis afhankelijk van zorg van hun
partner, familie of vrienden. Dit noemen we mantelzorg. Als de mantelzorg tijdelijk uitvalt vanwege va-

Meer informatie

kantie of ziekte, kan tijdelijk verblijf uitkomst bieden.

Wilt u meer informatie over Zorghotel Assen

Het kan ook zijn dat de mantelzorg doorlopend

en onze zorg- en dienstverlening? Neem dan

zwaar belast is. In dat geval kan tijdelijke ontlasting

contact op met het Zorgservicebureau. Zij helpen

van de mantelzorg, door een kortdurende periode

u graag met het vinden van een passende

van verblijf een oplossing zijn om de mantelzorger te

oplossing. Bel T. 0592-331232 of kijk op

ontlasten (respijt te geven).

www.zorgroepdrenthe.nl/wonen-metzorg/zorghotel-assen
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Sake Elzinga heet de modellen als eerste welkom op de expositie

EXPOSITIE (OPENING)

SAKE ELZINGA

De aftrap van het 25-jarig jubileum van Zorggroep
Drenthe begon met de opening van de prachtige
expositie van Sake Elzinga ‘Kracht van Binnenuit’.
De expositie ‘Kracht van Binnenuit’ laat zien wie de
bewoners van Zorggroep Drenthe zijn. “Dierbaar,
zijn voor mij de ontmoetingen met de bewoners.
Onvergetelijk, de op foto vastgelegde momenten
op een dag van de bewoners. Overweldigend,
hun dierbaren, liefde en passie. Levenskracht,
dat stralen bewoners van Zorggroep Drenthe uit”,
aldus Sake Elzinga.

14

The Serenade Sisters brachten
a capella de mooiste nummers,
op geheel eigen wijze, ten gehore.

Over Sake Elzinga
Zijn thuisbasis is Assen. Elzinga’s werkterrein is
breed: van de actuele politiek tot sport en tot kunst
en cultuur; de opdrachten liggen op regionaal,
nationaal en internationaal gebied. Sinds 1987 is hij
een van de vaste fotocorrespondenten voor het NRC
Handelsblad. Sake Elzinga is een geregelde deel
nemer aan belangrijke groeps- en solotentoonstellingen. Vele publicaties zijn verlucht met zijn foto’s.
Hij ontving verschillende fotoprijzen, o.a. in 1990
de tweede prijs sport World Press, in 1994 de eerste
prijs in de categorie documentaire Nederland in
de Zilveren Camera en in 2001 de eerste prijs in de
categorie Kunst, cultuur, architectuur en techniek
in de Zilveren Camera. Voor zijn serie over
Tsjernobyl ontving hij in 1996 de Fuji Award, een
hoge onderscheiding in de fotowereld.
Deze prachtige expositie zal vanaf december a.s.
op nog een aantal locaties te zien zijn, houdt onze
website in de gaten voor de data en locaties.

Onze modellen ontvingen natuurlijk een bosje bloemen

Sake Elzinga en Lex Smetsers
15
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GALERIE MOZAIEK ZUIDLAREN
Uw expositie bij ons?
Wij exposeren werken van
bekende en minder bekende
kunstenaars.
Ga voor meer informatie
over exposeren en de
huidige expositie naar
www.galeriemozaiek.nl

Ludinge 13 | 9471 JD | Zuidlaren
info@galeriemozaiek.nl
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Dagelijks open van 10-17 uur
T. (050) 409 32 00

WIE BEN IK?

Linda van Wijk
In de rubriek Wie ben ik? leest u een interview met één
van onze medewerkers. Maak kennis met de persoon
achter deze collega!
Vertel eens wat over je werk bij Zorggroep Drenthe

Uit de hand gelopen hobby

Op mijn 17e ben ik begonnen als oproepkracht bij

Het is eigenlijk een uit de hand gelopen hobby.

team facilitair op locatie De Vijverhof in Assen.

Als kind was ik al dol op verkleden, acteren en

Nu werk ik er, met een kleine onderbreking, al zo’n

zingen. M’n eerste aankopen waren een jurk en

10 jaar. Ik draai verschillende diensten; broodkar,

pruik van het Disney personage Elsa, uit de film

spoelkeuken en restaurant. Naast mijn werk voor

Frozen. Ik kreeg heel veel leuke reacties. Een vriendin

Zorggroep Drenthe werk ik ook nog bij de BSO in

van mij deed ook kinderfeestjes waar ze verkleed

de peuteropvang.

optrad om kinderen te vermaken. Zo ben ik daar ook
ingerold. In vol ornaat kom ik aan bij een kinderfeest-

Wat vind je leuk aan je werk?

je. Ariël is mijn favoriete personage maar heel vaak

Het contact met de bewoners en cliënten. De dank-

krijg ik het verzoek om als Elsa te komen. Elsa is heel

baarheid en waardering die je van ze krijgt, maakt het

populair bij kinderen. De kinderen zijn heel blij dat je

werken heel leuk. Ook het contact met m’n collega’s

er speciaal voor hen bent! Het is zó leuk om te doen.

is goed en dat is ook heel belangrijk om plezier in je
werk te hebben.

Wat doe je zoal op een kinderfeestje?
Taart aansnijden, liedjes zingen, spelletjes spelen,

Wat doe je in je vrije tijd?

voorlezen, knutselen. Ik bedenk zelf spelletjes rond

Duiken is een van mijn hobby’s. Ik heb twee duik-

het thema. Bij Elsa gaan we met een soort watten-

brevetten op Curaçao gehaald. Daar heb ik een half

bollen, sneeuwballen gooien en bij Ariël neem ik een

jaar vrijwilligerswerk gedaan op een basisschool en in

bellenblaasmachine mee. De kinderen zijn vol van

de bediening gewerkt. Ik duik nu nog in het Veenmeer

verbazing. Sommigen vallen stil, anderen worden

bij Zuidlaren en in een zwembad in Roden. Tevens doe

heel uitbundig. Ze geloven het echt en vragen me

ik vrijwilligerswerk bij de EHBO in Assen en omstreken.

van alles. Ik moet dus alles weten over de films en alle

Dit is ook heel leuk en dankbaar werk. Dan word ik

liedjes uit m’n hoofd kennen. Ik heb dezelfde cape

bijvoorbeeld ingezet bij de TT, avondvierdaagse, bevrij-

die de Elsa in Disneyland ook heeft. Soms bestel ik via

dingsfestival etc. Dus je kunt me zo maar een keer

internet mijn kleding of ik laat het op maat maken.

tegenkomen! Een andere hobby van mij is als enter

Buiten de kinderfeestjes om doe ik ook vrijwilligers-

tainer op kinderfeestjes en evenementen optreden.

werk als prinses. Laatst heb ik op een benefietmiddag
opgetreden voor kinderen op de IC in het ziekenhuis.
Wat zou je graag nog eens willen doen?
Ik ben nog nooit naar Disneyland of Disneyworld
geweest. Maar een hele grote wens is om naar het
zeemeerminnenpark ‘Weeki Wachee Springs’
in Florida te gaan. Daar geven ze met echte mensen,
die met een siliconenstaart van meer dan 5 kilo
getransformeerd worden naar zeemeermin,
onderwatershows. Dat lijkt me echt geweldig!
Als jullie meer over mijn hobby willen weten, kijk dan
op mijn Facebookpagina ‘The glass slipper’.
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Ludinge
Ludinge13,
13,9471
9471JD
JDZuidlaren
Zuidlaren T.T.(050)
(050) 317
317 24
24 10 E. info@theatermozaiekzuidlaren.nl
info@theatermozaiekzuidlaren.nl

WE ZIEN U GRAAG
IN SEIZOEN
2020!
IN SEIZOEN
2019-2020!

WIABUZE
BUZE
WIA

BRUUN &ENJAN
JAN
BRUUN

JOCHEM NOOYEN

HEXAGON ENSEMBLE
HEXAGON
ENSEMBLE

MUZIEKIN INHUIS
HUIS
MUZIEK

TRYO
TRYO

JULIKAMARIJN
MARIJN
JULIKA
KABARETTDAPITULET
DAPITULET
KABARETT

MAURICEHERMANS
HERMANS
MAURICE

KLASSIEKE MUZIEK
IN MOZAIEK

HEXAGON
ENSEMBLE
DUO
VERDES,
HEXAGON& ENSEMBLE
DE THUISKOMST
UTRECHTS
HARP TRIO & DE THUISKOMST

HANDSOMEPOETS
POETS
HANDSOME

KIJK VOOR MEER INFORMATIE EN TICKETS OP WWW.THEATERMOZAIEKZUIDLAREN.NL
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LEESTIP!

Marieke
Henselmans
MARIEKE HENSELMANS publiceert al jaren over
geldzaken, en krijgt steeds een positieve pers.
In vele recensies (van Margriet, de Telegraaf,
en Trouw tot NRC) wordt zij geprezen om haar
opgewekte schrijfstijl, verdieping in de onderwerpen,
haar humor en het feit dat ze nooit aan het moraliseren
slaat. Reacties van lezers zijn enthousiast.
(‘Het boek geeft je moed
om je eigen weg te gaan’).

Ze schrijft of schreef voor het
Financieel dagblad, AD, Volkskrant,
Plus- en Zin Magazine en twittert
regelmatig op @Mariekebespaart.
Twee seizoenen presenteerde zij
samen met Peter van der Vorst
het veelbekeken tv-programma
Geen cent te makken. (1,4 miljoen
kijkers). Momenteel is er veel
aandacht voor haar nieuwe
boeken over de persoonlijke
betaalbare uitvaart, waarbij de
consument zoveel mogelijk zelf de
regie pakt.

Publicaties:
Marieke Henselmans wordt veel

2019 	Wegwijzer voor nabestaanden, Erven, verdelen en opruimen
zonder gedonder

gevraagd voor het geven van
WORKSHOPS en LEZINGEN bij

2017 	Laat je niet kisten door de commercie, mooie uitvaart voor elk budget,
boek en werkboek

bibliotheken, bedrijven, banken
en allerlei soorten instellingen.

2014 	Geheel herziene versie van Consuminderen met kinderen,
met bijdragen van de zonen.

Zij inspireert mensen die wat
meer uit hun geld willen halen,

2012

Eigenwijs je hypotheek aflossen

maar ook schuldhulpverleners,

2012

Vrolijk besparen, doe het zelf met het hele gezin

uitvaartondernemers, Kamerleden,

2011 	Goed met geld, hoe financieel opvoeden loont (met Nibud en Erica Verdegaal)

beleidsmakers en politici. Zij zorgt

2010

met haar informatie, creativiteit,

1999 - 2009 Diverse publicaties over geldzaken

Eigenwijs in geldzaken 2011 Scheurkalender

en humor voor een zinvolle en
bijzondere lezing.

Contact: via www.bespaarboeken.nl of Tel: 06417943000 mariekhens@quicknet.nl
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Binnen bij
Zorggroep
Drenthe
In deze rubriek
is te lezen wat er
allemaal binnen
Zorggroep Drenthe
gebeurt!

KOKEN IN DE VIJVERHOF
Zondag 25 augustus jl. werd er gezellig samen
gekookt bij De Vijverhof in Assen. Ze maakten een
typisch Nederlands ‘aardappels, groente en vlees’
gerecht. De groenten en de aardappelen kwamen uit eigen
tuin, het gehakt uit de supermarkt.
Het was een groot plezier om samen te koken.
De bewoners punten zelf de boontjes en de aardappelen,
en maakten zelf het gehakt klaar. De maaltijd heeft
iedereen heerlijk gesmaakt, de bewoners genoten
zichtbaar. Daarnaast was het ook nog eens super
om samen te koken.

CAS
Op 30 september jl. is project CAS - Care after school
geboren! Een bijbaan in de zorg om de jeugd
enthousiast te maken voor de ouderenzorg.

WENSKAARTEN NATIONALE OUDERENDAG

De ooievaar is een aantal weken heen en weer gevlogen
tussen de locaties van Zorggroep Drenthe. Kent u iemand

Afgelopen voorjaar kregen wij wenskaarten voor de

die een bijbaan zoekt en graag in de ouderenzorg wil

Nationale Ouderendag, uitgevoerd door de Asser

werken? Meer informatie is te vinden via

Uitdaging, met de vraag: “heeft u een wens, stuur de

www.zorggroepdrenthe.nl/cas

kaart in”. Onze collega Stella was zo lief om namens een
echtpaar in De Vijverhof een wens in te sturen. Meneer en
mevrouw wilden namelijk graag een rondrit door Drenthe
maken en hun wens werd uitgekozen!
Vrijdag 4 oktober jl. was het dan zover, samen met haar
zus en hun zoon stonden meneer en mevrouw klaar om te
vertrekken. De bus van de Arendstate haalde het
viertal op om ze een mooie tocht door Drenthe te
bezorgen. En ondanks de regen buiten scheen de zon in
de bus want ze hebben genoten! Iedereen die aan deze
onvergetelijke ochtend heeft meegewerkt
hartelijk dank!
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OPENING BEWEEGTUIN MOZAIEK
Woensdag 2 oktober jl. was het zover, de nieuwe Sport- en
Beweegtuin bij Mozaiek werd geopend!
Na het openingswoord door Klaas de Jong van Perdon
Fysiotherapie werd de officiële openingshandeling verricht
door wethouder Hans de Graaf van
de gemeente Tynaarlo.
Nadat het demoteam de toestellen had gedemonstreerd
was er voor iedereen de mogelijkheid de
toestellen zelf te ontdekken. En daar werd dan ook volop
gebruik van gemaakt door jong en oud!

SIGARENDOOSJES NOORDERKROON
Tijdens het opruimen kom je soms spullen tegen
waarvan je denkt, dat is zonde om weg te gooien!
Zo wisten bewoners van De Noorderkroon hun creativiteit
te uiten op oude sigarendoosjes.
De sigarendoosjes zijn omgebouwd naar insectenhotels.
Bewoners decoreerden de hotels en maakten er
mooie kunstwerken van. De insectenhotels hebben een
plekje gekregen op de balkons van de bewoners.

OPENING NIEUWE
EXPOSITIE IN MOZAIEK
Vanaf vrijdag 29 november zal
er weer een nieuwe expositie
te zien zijn in Galerie Mozaiek.
De opening zal zijn op vrijdagmiddag 29 november, u bent
van harte welkom!
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GEDICHT

UIT MAANGEZICHTEN
Anouk Saleming
Er zijn mensen die terugkijken
altijd omkijken
zij weten precies over welke wegen ze kwamen
zij houden een draad in hun handen

Naam: Marcella Gerretsen

voor hen is er altijd de weg naar huis

Burgerlijke staat: Ongehuwd (maar ik heb een lieve vriendin).

zij zien wat ze achterlaten

Woonplaats: Kantens, hier woon ik met mijn drie

met elke stap die ze verdergaan:

kinderen, onze hond Bo en de kat Sil.

een moeder, een huis, een brief, een geliefde

Werkervaring: Ik heb verscheidene baantjes gehad in de

zij komen nooit ver

horeca. Ik ben 7 jaar lang trotse eigenaar geweest van mijn

zij treuren

eigen kookstudio, De Kookschuur te Kantens. Hier heb ik

treuren

veel mooie culinaire avonturen beleefd. Nu werk ik al weer
drie jaar bij De Vijverhof in de keuken als kok. Ik vind dit een

Er zijn mensen die vooruitkijken

erg leuke locatie om te werken vanwege mijn lieve collega’s

altijd verder zien

en het persoonlijke contact dat je hebt via het front met de

zij zijn altijd twee stappen voor op de rest

bewoners en gasten in het restaurant.

zij hebben pleisters op hun knieën
zij vallen met de deur in huis

PARMEZAANSE KIP

en rennen door de achterdeur al weer naar buiten

Ingrediënten voor 4 personen

voor hen schijnt er altijd licht aan de horizon:

4 kipfilets

een mogelijkheid, een doel, een oplossing, succes

75 gr paneermeel

1 dl mayonaise

zij rennen drie keer de wereld om

50 gr parmezaanse kaas

1 dl crème fraiche

zij verlangen

Meer kaas kan altijd

1-2 tenen knoflook

verlangen

2 el fijngehakte peterselie

50 gr. gesmolten boter

2 eieren, losgeklopt

Zout en zwarte peper

En tenslotte zijn er de mensen
die naar de wereld kijken

Bereidingswijze

zoals ze zou kunnen zijn

Snijd elke kipfilet in 6 stukken. Doe het paneermeel in

dit zijn de mensen die kunnen toveren

een schaal en schep er de parmezaanse kaas, peterselie

maar niemand gelooft in tovenarij

en zout en peper door.

daarom verbergen ze zich achter kleren
zij hijsen zich in vermommingen

Haal de stukken kip door het losgeklopte ei en vervol-

ze dragen maskers over hun ziel

gens door het paneermeel. Doe ze in een ovenschaal of

ze hullen zich in leugens

op een bakplaat. En zet ze in de koelkast.

kijken om, rennen vooruit
maar weten wel beter

Maak intussen de knoflookmayonaise. Doe de mayonaise,
crème fraiche, knoflook en peper naar smaak in een kom

Meer van Anouk Saleming vindt u op:

en meng dit goed door elkaar. Doe vervolgens in een

www.musework.nl/nl/page/8068/bart-anouk

mooie kom en garneer eventueel af.

De gedichtenbundel van Anouk Saleming

Verwarm de oven voor op 180 graden. Sprenkel

en Bart van Rosmalen is te bestellen via:

de gesmolten boter over de stukken kip en zet

www.uitgeverij-ijzer.nl/boeken/

ze ca. 20 minuten in de oven totdat

218-saleming-rosmalen-maangezichten

deze goudbruin zijn. Dien
onmiddellijk op en
serveer met de
knoflook
mayonaise.
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Bent u niet in de
gelegenheid om zelf te
koken, dan kunt u in de
maanden december en
januari in onze restaurants
genieten van dit hoofdgerecht
voor slechts € 7,75.

Zorggroep
Drenthe

wenst
iedereen
hele fijne

feestdagen
en een heel goed

2020!

ACHTEROP
Dhr. J. Jongman
Dhr. Jan Jongman is bewoner van Spectrum in Beilen
in vleugel A op de 1e verdieping. Oorspronkelijk
komen hij en zijn vrouw uit Assen waar ze een
appartement hadden, waar vroeger café ‘Ongeregeld’
was van Jaap Geerts, vele bekende motorcoureurs
hebben daar een biertje gedronken tijdens de TT van
Assen. Hij staat samen op de foto met Luuk de Groot
van de servicebalie in Spectrum.
Waar bent u het meest dankbaar voor?
Dat we een prachtig appartement hebben voor ons
tweetjes met enorm veel ruimte voor rolstoel, rollator
en ook nog voor hobbyspullen.
Wat is de meest wijze raad
die iemand u ooit heeft gegeven?
Geniet van elke dag!
Wat is uw favoriete lekkernij?
Alles wat we hier krijgen voorgeschoteld is een
lekkernij. Mijn voorkeur gaat uit naar een gebakken
visje of zoute haring.
Wat is de beste beslissing in uw leven?
Er zijn meerdere hoogtepunten in mijn leven
geweest, trouwen, kinderen krijgen, stacaravan op
de Veluwe, wat eingelijk voor veel mensen gewoon is.
Maar de beste beslissing is tot nu toe wel het samen
verhuizen naar Spectrum.
Welk liedje roept herinneringen in u op?
Meerdere nummers roepen herinneringen bij mij op,
waaronder nummers van Andre Rieu, ook omdat
wij naar een concert van hem zijn geweest. En de
nummers van Jannes zijn zeker favoriet, vandaar
dat ik ook veel luister naar Nederlandstalige radio.

Industrieweg 15 9402 NP Assen T. (0592) 33 12 32
E. info@zorggroepdrenthe.nl www.zorggroepdrenthe.nl

Waar u thuis bent

