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VOORWOORD 

 

 

Elke ochtend horen we de vogels fluiten om het ochtendgloren te 

verwelkomen. Dit is iedere ochtend vroeger, omdat de zon nu elke 

ochtend merkbaar vroeger opkomt en in de avond later onder gaat.  

De verzorging van de vogels in de volière is zo goed dat de eerste 

nestjes worden gebouwd. En met een beetje zon en warmte komen er 

mensen van de afdelingen op bezoek om te komen kijken. 

 

Ook de verschillende nieuwe medewerkers, die gestart zijn in april en 

zullen gaan starten in mei, weten de volière te vinden. Door de 

uitbreiding en verandering van diensten, gestart in april, zijn er nieuwe 

gezichten op de afdelingen te zien. 

Zij gaan, met de andere vaste medewerkers, zorgen voor een zo goed 

mogelijke zorg voor u. 

 

Afgelopen maanden zijn de verschillende huisjes actief geweest om 

loten te verkopen voor de Bazaar. Deze is eind april gehouden in de 

Kreek en er zijn veel mensen, vanuit Sonnevanck, op bezoek geweest. 

Uiteindelijk is een groot bedrag opgehaald, wat we gaan inzetten voor 

o.a. 55 jaar Sonnevanck. Want ook dat gaan we dit najaar vieren. De 

eerste bijeenkomsten van de werkgroep met de Cliëntenraadsleden 

zijn al geweest en er staan leuke dingen op de planning. 

 

Rest mij u veel leesplezier te wensen! 

 

 

 

Maria Jongeling, 

Teammanager 
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  MUTATIES 

NIEUWE BEWONERS 

BEWONERS UIT ZORG 

Mw. S. Boers-Veth      Begane Grond 02 

Mw. E.M.J.J. v.d. Swaluw-v. Dorsten           Poelkade 26

         

Mw. B. van der Kruk-Schellevis   Begane Grond 09 

Mw. M.C. van Dijk-Storm         Begane Grond 02 

Mw. T. Reinhard-van Hasenbroek    Poelkade 26 
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 Het onvolmaakte liefhebben 

Bij het schrijven van dit stukje, hebben we net zomerse Paasdagen achter de rug. 

Om me heen hoor, lees  en zie je over alle mooie voorjaars- en zomeractiviteiten die 

weer op stapel staan. In een handomdraai had ik de eerste versie van dit stukje voor 

de Sonnewijzer al  klaar. Het stond vol met paasgejubel, dankbaarheid en 

verwondering. En ik wenste daarin iedereen alvast veel plezier de komende tijd. Dat 

stukje heb ik snel weer weggegooid. Het was goedbedoeld, maar walst tegelijkertijd 

over de realiteit heen. Het enige dat ik wel laat staan:  

Ik wens u allemaal een heerlijke meimaand met veel om te genieten. 

Als er niet zoveel te genieten valt, kunt u verder lezen. 

Hier in huis hoor ik vaak verhalen van  hoe bij u de hele boel in duigen is gevallen. 

Het gaat bij iedereen op zijn eigen manier, maar de oorzaak is in de kern hetzelfde: 

ouderdom van lichaam en/of geest. Iedere dag gaan we dapper de ouderdom te lijf. 

Van alle inspanningen die hier in huis dagelijks geleverd worden raak ik telkens weer 

diep onder de indruk. Maar wat nu als er ondanks alle inspanningen niets van terecht 

komt? Het is dan de kunst te leren om het onvolmaakte lief te hebben. Leren 

accepteren dat het goed is dat een mens niet perfect is. Steeds maar weer streven 

naar dingen die niet meer haalbaar zijn veroorzaken onnodig veel frustratie. Hoe 

jammer is dat dit juist ten koste gaat van het levensplezier in deze laatste periode 

van uw leven.  

Waar komen die hoge idealen voor de oude dag toch vandaan? Ze komen uit de 

kerk waar ons eeuwenlang verteld is over Jezus als perfecte en zondeloze mens. De 

vraag is of dat wel helemaal klopt, want Jezus zegt zelf ergens: ’Niemand is goed 

behalve God.’ Het is weer een typisch geval van ‘de klok wel hebben horen luiden, 

maar niet weten waar de klepel hangt.’ Wie namelijk de moeite neemt om in de bijbel 

te lezen over de levensloop van Jezus, leest dat zijn leven dramatisch eindigt, niet 

succesvol en door alles en iedereen verlaten. En toch lezen we dat zijn onvolmaakte 

leven ontzettend geliefd werd door velen. Als onvolmaakt mens is hij juist een 

enorme bron van inspiratie geworden. 

Zullen wij het dan ook maar een kans geven? Proberen ons eigen onvolmaakte leven 

lief te hebben, ondanks alles wat misgaat? 

 

Pieter Nauta 

VAN DE GEESTELIJK VERZORGER 
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VERJAARDAGSKALENDER 

Jarig op         Appartement  

12 mei  Mw. P. Hylarides    Oudeland  70 

23 mei  Mw. J.J. Koenen-Bakkenes     BG             12 

30 mei  Mw. M. Bloem-van den Berg Louwtje    39  

  

        

MEI 
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Recreatiezaal begane grond  = ’t Plein 

Begane Grond     = BG 

Strandweg  

 

1
e
 etage       = Kleinschalig Wonen 

(KSW) 

’t Louwtje en Poelkade  

 

2
e
 etage      = Kleinschalig Wonen 

(KSW) 

Wouterse, Oudeland en Boerenwoning 

 

 

Elke morgen staat de koffie en thee voor u klaar vanaf 10.00 uur! 

 

 

Woensdag  1 mei 

13.30u  Spreekuur Beter Horen op ’t Plein  

    

 

Donderdag  2 mei 

11.00u  Wandelgroep voor alle bewoners 

 

 

Vrijdag        3 mei 

14.30u  Spelletjes op ’t Plein voor bewoners BG 

 

 

  

ACTIVITEITEN OVERZICHT 
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Zaterdag   4 mei Dodenherdenking  

 

Twee minuten stilte   

Op 4 mei vindt elk jaar de Nationale Herdenking plaats. Om 20.00 uur 

worden in het hele land twee minuten stilte in acht genomen voor de 

Nederlandse oorlogsslachtoffers. Herdacht worden al diegenen die 

tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen of vermoord en allen 

die zijn omgekomen in oorlogssituaties en bij vredesoperaties na de 

Tweede Wereldoorlog. 

De eerste krans wordt gelegd door de Koning en Koningin, namens de 

hele Nederlandse bevolking. Deze krans wordt gelegd vlak voor 20.00 

uur, het begin van de twee minuten stilte. 

 

Zondag  5 mei BEVRIJDINGSDAG  

 

 

Maandag   6 mei (oneven week) 

10.00u  Yoga voor alle bewoners in 

de       

 multifunctionele ruimte op de 1e etage 

15.15u  Bibliotheekvrijwilligers komen 

langs de kamers 

 

Dinsdag   7 mei 

10.00u  Beautyclub voor bewoners BG in de Serre 

11.00u  Wandelgroep voor alle bewoners 

14.30u  Bingo voor alle bewoners op ’t Plein 

 

Woensdag  8 mei 

10.00u  Aaihonden op bezoek 

 

 

Donderdag  9 mei 

11.00u  Wandelgroep voor alle bewoners  

 

ACTIVITEITEN OVERZICHT 
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Vrijdag    10 mei 

14.30u  Weeksluiting op ‘t Plein door ds. André Verweij 

 

Zaterdag   11 mei 

14.30u  Happy Hour met optreden van koor My Way 

   op ’t Plein voor alle bewoners 

 

  

 

 

Maandag   13 mei (even week) 

14.30u  Gespreksgroep voor bewoners 2e etage KSW 

14.30u  Handwerkgroepje voor bewoners BG op ’t Plein  

 

Dinsdag  14 mei 

11.00u  Wandelgroep voor alle bewoners 

14.30u  Bingo voor alle bewoners op ‘t Plein 

 

Donderdag  16 mei 

11.00u  Wandelgroep voor alle bewoners 

 

Vrijdag        17 mei   

   9.45u  Gespreksgroep BG op 1e etage 

14.30u  Spelletjes op ’t Plein voor bewoners BG 

 

Maandag   20 mei (oneven week) 

10.00u  Yoga voor alle bewoners in de     

   multifunctionele ruimte op de 1e etage 

15.15u  Bibliotheekvrijwilligers komen langs de kamers 

   

Dinsdag   21 mei 

10.00u  Beautyclub voor bewoners BG in de Serre 

11.00u  Wandelgroep voor alle bewoners 

14.30u  Bingo voor alle bewoners op ’t Plein 

 

ACTIVITEITEN OVERZICHT 



 
 
 

 
De Sonnewijzer mei 2019   pagina 10 

 

 

 

 

Woensdag  22 mei 

10.00u  Aaihonden op bezoek 

14.30u  Gezellige middag met het Kinderkoor van Deo  

   Sacrum op ’t Plein voor alle bewoners 

 

 

 

 

Donderdag  23 mei 

Stembureau op ’t Plein voor het Europees Parlement 

11.00u  Wandelgroep voor alle bewoners  

 

Vrijdag    24 mei 

14.30u  Weeksluiting op ‘t Plein door Wim van Geest 

 

 

Maandag   27 mei (even week) 

14.30u  Gespreksgroep voor bewoners 1e etage KSW 

14.30u  Handwerkgroepje voor bewoners BG op ’t Plein  

 

Dinsdag  28 mei 

11.00u  Wandelgroep voor alle bewoners 

14.30u  Bingo voor alle bewoners op ‘t Plein 

    

Donderdag  30 mei Hemelvaartsdag 

 

Vrijdag        31 mei  

14.30u  Spelletjes op ’t Plein voor bewoners BG 

 

 

  

ACTIVITEITEN OVERZICHT 
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MEDEWERKER IN DE SCHIJNWERPER  

Hoi ik ben Dennis!  

En sinds 1 maart werkzaam in Sonnevanck. 

ik ben 27 jaar en woon in Vlaardingen met 

mijn partner en 2 katten; Boef en Sjimmie. 

Over mijn functie kan ik alleen maar 

zeggen:  “je hoort me misschien wel maar 

je ziet me niet”.  

Ik ben de nachtbroeder op de 2e etage. Met 

mijn roze badslippers sluip ik rond om te 

kijken of iedereen wel slaapt.  

Ik ben hier terecht gekomen omdat mijn 

moeder aangaf dat ze mensen zochten en 

ben meteen gaan kijken en gaan solliciteren 

en mocht op gesprek komen bij Maria. 

Een ochtend heb ik meegelopen en werd 

die middag gebeld dat ik aangenomen was.  

Toen ik op hing heb ik flink gejuicht waardoor mensen op straat me raar aankeken.  

Als ik niet in de zorg terecht was gekomen dan had ik zeker iets met muziek gedaan. 

Ik hou van musicals en doe dit zelf graag ook.  

Zo speel ik in juni Boze Buurman Boordevol in Ja zuster, Nee zuster. Dit doe ik ook 

graag in mijn vrije tijd, muziek en theater is echt een ontspanning voor mij, ik kan ook 

niet zonder muziek leven. Daarnaast rij ik paard, ik heb wel een opleiding gedaan om 

met paarden te werken maar merkte toch dat mensen mij meer aantrokken.  

Het leuke van mijn werk is dat elke nacht anders is, de ene nacht is rustiger dan de 

andere maar verveelt nooit. 

ik woon nu in Vlaardingen maar ben opgegroeid in De Lier. 

Mijn eerste baantje was in de tomaten, blad snijden en de goeie tomaten plukken en 

in een bakje doen zodat deze naar de groenteveiling konden, dit vond ik erg gezellig 

met mijn collega. Maar m’n moeder was nooit blij als ik met groene kleding thuis 

kwam van het blad snijden; moest ze weer gaan wassen.  

Het grappige is dat ik nu in de nacht zit ook veel gekke dingen meemaak. Zo bekroon 

ik mezelf tot gebittenbroeder want elke keer is er wel iets met een gebit. 

Natuurlijk kan ik er achteraf om  lachen want op dat moment is het vervelend als 

iemand zijn gebit kwijt is, maar het op een leuke manier brengt zoals “mijn gebit is 

gestolen”.  

Dus dit ben ik  

en voor nu oogjes dicht en snaveltjes toe 

want de nachtbroeder waakt over jullie. 
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Een zonnige 

dag in de 

pluktuin 

 

 

Het was me toch een prachtig weertje toen ik deze dag de 

gordijnen opende.. De zon scheen, de lucht was helderblauw. 

Alsof we het weer besteld hadden voor deze dag. 

Een uur of kwart over 11 in de ochtend kwamen we aan bij de 

Pluktuin in Naaldwijk, een oude kas, daar 

werden we ontvangen door de tuinman. We 

kregen een rondleiding door de kas en door de 

prachtige tuinen en boomgaard. Er was van 

alles te zien, ruiken, horen en proeven. Onze 

zintuigen werden goed geprikkeld!  
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We hebben namelijk ook een heerlijke lunch 

genuttigd halverwege de rondleiding. Er was 

een prachtig gedekte tafel klaar gemaakt voor 

ons! Op de tafel stond mooi ouderwets 

servies, dit deed sommige mensen  aan mooie 

dingen herinneren aan vroeger!  Na de lunch 

ging de rondleiding nog verder en keken we in 

de boomgaard, ook was er een grote 

bijenkast, mooi om te zien van afstand! 

We liepen nog door de prachtige 

bloementuinen, allerlei kleuren en soorten 

bloemen waren er te zien. Ook stonden er 

mooie voorwerpen van vroeger, oude fietsen en materialen 

waarmee er in de tuin gewerkt werd. 

Na de rondleiding hebben we nog even in het 

zonnetje gezeten, het was zo’n stralend weer! Bij 

sommigen vielen de oogjes even dicht en werd er 

genoten van het fluiten van de vogeltjes. 

We hebben ontzettend genoten met onze bewoners, 

familie en vrijwilligsters!!!! 
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Vogelei 

Het is donker in een ei 

Zodat je er  niks ziet 

Want een lamp of kaarsje 

Heb je daar dus niet 

Als je in een ei zit 

En wil je even vliegen 

Dan kan je nergens heen 

Dus, vogel in je eitje 

Zit je daar wel fijn? 

Zou je niet veel liever 

Lekker buiten zijn? 

Het is de hoogste tijd 

Want het is al mei 

We wachten op jou 

Toe, kom nu uit dat ei! 
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Het Hoekse Koor 

Op donderdag 18 april kwam het Hoeks Seniorenkoor voor ons liederen 

zingen. Zij begonnen op deze middag met religieuze Paasliederen. Na 

de pauze waarin we heerlijk hebben genoten van een advocaatje, zong 

het koor wat gezellige liederen. Er kwamen ook herkenbare liedjes 

voorbij, dus konden we gezellig met z’n alle meezingen.  

Wij bedanken het Hoeks Seniorenkoor voor hun komst en bedanken 

jullie voor deze gezellige middag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Woensdag 1 mei is er weer spreekuur van Beter Horen 

op ‘t Plein voor u! 
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De 
Meezingkaravaan 

In de maand maart 
hadden we veel 
muziekmiddagen, 
eind maart  is de 
Meezingkaravaan 
geweest om op te 
treden. Er werden 
allemaal  

 

multomappen met liedjes uitgedeeld. 
Zo konden de bewoners meezingen 
met alle leuke en herkenbare liedjes 
die live werden gespeeld. Sommigen 
hadden de tekst niet eens nodig om dat 
ze de liedjes al zo goed kenden. 

Het was weer echt genieten! 

 

 
 

  

 

 



 
 
 

 
De Sonnewijzer mei 2019   pagina 17 

Paasbrunch Begane Grond 

Wat een gezellige brunch op  

1e paasdag!  

De bewoners hebben heerlijk 

gesmuld! Er was van alles op tafel om 

uit te kiezen;  

Liesbeth had een heerlijke paastaart 

gemaakt en waren allerlei 

broodjes met heerlijk beleg, 

gekookte eitjes en natuurlijk 

mocht ook de traditionele 

chocolade paashaasjes niet 

ontbreken! Het was een 

geslaagde brunch! 

Volgend jaar weer?!  
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 Rintje op bezoek! 

Het was maandagochtend,  

Rintje, de dochter van zuster 

Mirjam kwam spelen op de 

afdeling. 

 

 

Ze speelde allerlei spelletjes 

met de bewoners. Beiden 

genoten ontzettend van deze 

ochtend, het was erg mooi om 

te zien dat jong en oud zo’n 

plezier hebben met elkaar! 

 

Tot snel Rintje! 
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’t Louwtje viert 

de Pasen buiten 

De zon was al vroeg 

op, 1
e
 paasmorgen,  

de koelkast stond vol 

lekkernijen en de 

zusters en bewoners 

waren op z’n paasbest 

gekleed! 

We hadden allerlei heerlijke hapjes gemaakt, gevulde eitjes, 

sandwiches met zalm, wraps, komkommertjes, omelet, 

worstenbroodjes… ga zo maar door. Het was prachtig weer om 

buiten te eten, een wagen volgeladen met lekkers gingen wij 

met de hele afdeling naar beneden en hebben wij beide dagen 

heerlijk in de tuin gegeten , met op de achtergrond gefluit van 

onze vogeltjes in de volière.  
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Weetjes over de maand mei 

De meimaand is bij veel mensen een geliefde maand: lekker veel 

feestdagen en dus veel vrije dagen! Een overzichtje en de oorsprong 

van de feestdagen in mei, zoals  

1 mei, Hemelvaartsdag en Pinksteren. Tijdens de maand mei zijn er ook heel wat 

gebruiken, die soms heel ver teruggaan in de tijd. Denken we maar aan het 

schenken van bosjes meiklokken, de ijsheiligen, het vieren van moederdag. 

De maand mei 
De maand mei is de vijfde maand in de Gregoriaanse kalender. De maand mei telt 31 
dagen. De maand zou vernoemd zijn naar de Griekse godin Maia. Andere namen 
voor de maand mei zijn de bloeimaand of de Mariamaand.  
 
Het weer in mei 
In mei wordt het weer eindelijk warmer. Toch moet men in mei ook rekening houden 

met de ijsheiligen. Zolang die niet voorbij zijn, kan het nog steeds vriezen en erg 

koud zijn. 

1 mei: in veel landen Dag van de Arbeid 
In de meeste landen wordt er op 1 mei niet gewerkt. Uitzonderingen voor deze 

feestdag zijn Nederland, de Verenigde Staten, Zwitserland en het Verenigd 

Koninkrijk. Er wordt op deze dag niet gewerkt en paradoxaal genoeg vieren we op 

deze dag net het Feest van de Arbeid. De oorsprong van deze feestdag gaat terug 

tot 1884, en daar ligt de uitleg voor deze paradox. Op 1 mei van dat jaar wordt er in 

Chicago betoogd door de vakbonden voor het bekomen van de achturige werkdag. 

In 1889 wordt 1 mei uitgeroepen tot officiële dag om te ijveren voor de acht-urendag. 

Deze zal er echter pas in 1919 komen, zo'n 35 jaar later dus! In 1920 beslissen de 

Russische Bolsjewieken dat 1 mei een officiële feestdag wordt voor alle 

werkmensen, ter nagedachtenis van deze jarenlange strijd. In Rusland en Wit-

Rusland worden er op die dag speciale 1 mei-postkaarten naar elkaar gestuurd. 

1 mei: het schenken van meiklokjes 
Ze luiden echt de maand mei in: de meiklokjes. In het wild en 

in de tuinen staan ze al een tijdje boven, in de winkels worden 

er op 1 mei kleine bosjes van verkocht. Toch gaat er aan deze 

traditie een trieste gebeurtenis vooraf. Op 1 mei 1891 lopen 

arbeiders door de straten van Fourmies, een stadje in het 

Noorden van Frankrijk. Plots beginnen soldaten op de menigte 

te schieten en doodden zo een tiental mensen, waaronder een 

arbeidster die helemaal in het wit gekleed was en die bloemen 

in haar armen droeg. Zij wordt het symbool voor 1 mei.Op die dag dragen de 

betogers sindsdien een bloem in hun knoopsgat. En de bloem bij uitstek die de 

maand mei symboliseert is ... jawel, het meiklokje! Dat meiklokjes geluksbrengers 

zouden zijn, gaat veel verder in de tijd. Er wordt verteld dat Charles IX een bosje 

https://educatie-en-school.infonu.nl/spreekbeurt/56890-weetjes-over-frankrijk-van-14-juillet-tot-hexagone.html
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meiklokjes cadeau kreeg als geluksbrenger op 1 mei 1561 en sindsdien besloot hij er 

ieder jaar te schenken aan de dames van zijn hof. Later is deze traditie overgegaan 

op het gewone volk en nu nog steeds worden er bosjes meiklokjes cadeau gegeven 

op 1 mei. 

5 mei 
Bevrijdingsdag in Nederland. Een dag waarop het einde van WO II wordt gevierd en 
waarop de Nederlanders om de vijf jaar een dagje thuis mogen blijven. 
 
Hemelvaartsdag 
Hemelvaartsdag valt steeds op een donderdag, maar de exacte datum ligt niet vast. 

Hemelvaart wordt berekend ten opzichte van Pasen. Hemelvaart valt exact veertig 

dagen na Pasen. Op die dag wordt het ten hemel stijgen van Jezus gevierd. Het is 

een vrije dag in vele katholieke landen. Uitzonderingen hierop zijn bizar genoeg 

Spanje, Portugal en Italië, toch wel heel katholieke landen. 

Pinksteren 
Ook Pinksteren valt niet op een vaste dag. Deze datum wordt dan weer berekend ten 

opzichte van Hemelvaart. Exact tien dagen na Hemelvaart is het Pinksteren. Op deze 

dag vieren gelovigen het neerdalen van de Heilige Geest op de discipelen van Jezus. 

In de meeste landen is het een vrije dag, maar net als Hemelvaart is het dat niet in 

Spanje, Portugal en Italië. Ook is deze dag geen vrije dag voor de Canadezen, de 

Engelsen, de Polen en de Russen. In Frankrijk heeft Pinksteren sinds 2004 een 

speciaal statuut: het is een feestdag, maar hij wordt niet in alle ondernemingen 

genomen, omdat het een onbetaalde feestdag is. Het is een solidariteitsdag 

geworden voor de oudere mensen. In 2004 kwamen er tijdens de hittegolf in Frankrijk 

veel oudere mensen om omdat andere mensen er geen erg in hadden dat oudere 

mensen bij extreem warm weer extra zorgen nodig hadden. Het geld dat op die dag 

wordt uitgespaard gaat nu naar de ouderen. 

IJsheiligen 
Hoe warm het ook kan zijn in april en in mei, toch moet men steeds even opletten 

rond 11, 12 en 13 mei. Dan komen Sint-Mamerus, Sint-Pancras en Sint-Servatius 

nog even langs met een flinke portie koude en nachtvorst die veel schade kan 

aanbrengen in jonge planten en scheuten. Extra opletten dus rond deze periode en 

jonge planten beschermen! 

Moederdag 
Meimaand, Mariamaand. Dit gezegde werd vroeger veel gebruikt door oudere 

mensen. Het is ook nu nog opvallend: in de maand mei kan je geen kapelletje 

voorbijgaan of het is versierd met bloemetjes. 

 

Bron: infonu.nl 
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De Havenstraat Monster 

Weet u het nog? De Havenstraat van 

vroeger? Misschien bent u ook wel 

eens in de bioscoop geweest in 

Monster?! Ik kwam wat oude foto’s 

tegen, herkent u ze nog? 

 

Twee foto's van de Havenstraat van 

lang geleden. Links van het witte pand 

had je de schoenwinkel van Remijn en 

bioscoop Odeon.  

 

Waar dat witte pand op de foto's staat 

is nu de ingang van de Herckenrath 

straat. 
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Wentelteefjes voor de bewoners van Poelkade en ‘t Louwtje 

Kleindochter Mirjam van mw. Hoogendoorn heeft samen met 3 achterkleinzoons 

Melle, Stijn en Fedde de huiskamer 

omgetoverd tot een heus wentelteefjes 

restaurant! We hebben met elkaar zó 

genoten van de heerlijke lunch. Ook het 

personeel en de vrijwilligers schoven aan om 

gezellig mee te eten. 

Bedankt voor de de gezellige middag en tot 

snel voor de volgende ronde!! 
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WILT U MEE NAAR LOURDES?  

 
Van vrijdag 16 augustus t/m zaterdag 24 augustus 2019 gaat Pieter van Foreest naar 
Lourdes. Deze Lourdesbedevaart wordt nu voor de achtste keer georganiseerd door 
Joke Meijer (geestelijk verzorger) en Marja ’t Hoen (thuiszorg). Beiden werken bij 
Pieter van Foreest.  
 
Deze bedevaart is geschikt voor mensen die zorg nodig hebben én voor mensen die 
geen zorg nodig hebben. Voor de mensen die zorg nodig zijn er zorgvrijwilligers beschikbaar. 
Hieronder zijn ervaren collega’s die werkzaam zijn binnen Pieter van Foreest. De begeleiding is één 
op één. Ook is er de gehele reis een arts en een verpleegkundige beschikbaar.  
 
Wat is Lourdes?  
Lourdes is een kleine stad in de Franse Pyreneeën. In 1858 verscheen hier de Maagd Maria aan de 
veertienjarige Bernadette Soubirous. Door de verschijningen van Maria groeide Lourdes uit tot een 
belangrijke bedevaartsplaats. Door de jaren heen hebben miljoenen mensen, vooral zieken, Lourdes 
bezocht. Het is een plek voor ontmoeting met elkaar, met God en met Maria. Door stil te worden, te 
bidden en te zingen, komen mensen op adem en krijgen de kracht om hun leven te leven. 
 
Wat doen we in Lourdes? 
In Lourdes volgen we het bedevaartprogramma van de VNB (vereniging nationale bedevaarten). Dit 
houdt in dat we samen vieren, bidden en zingen. Dit gebeurt in verschillende vieringen, zoals de 
openingsviering, de viering van verzoening en de viering van de handoplegging. We lopen mee in de 
lichtprocessie en maken een wandeltocht door Lourdes. Ook lopen we de prachtige Kruisweg in 
Lourdes. En natuurlijk is er, voor wie dat wil, gelegenheid om de baden van Lourdes te bezoeken. We 
trekken een dag uit om een bustocht te maken naar de Pyreneeën.  
De bedevaart wordt afgesloten met de slotviering. Naast dit alles is er volop gelegenheid om de 
winkeltjes te bezoeken en op terrasjes te genieten van de zon, elkaars gezelschap en een drankje.  
 
Waar overnachten we? 
Op de heenreis logeren we in het klooster waar de heilige Theresia van Lisieux heeft gewoond en 
opgebaard ligt. Op de terugreis logeren we in het klooster waar de heilige Bernadette Soubirous heeft 
gewoond en ook opgebaard ligt. In Lourdes verblijven we in een driesterrenhotel. In alle hotels en 
kloosters zijn kamers die rolstoeltoegankelijk zijn en voorzien van hulpmiddelen.  
 
Wat kost het?  
Alle pelgrims, of zij nu wel of geen zorg nodig hebben, betalen een gelijk bedrag, namelijk € 899,-  Dit 
bedrag is inclusief reis- en verblijfskosten en drie maaltijden per dag. U verblijft met twee personen op 
een kamer. Als u een eenpersoonskamer wilt, dan betaalt u een toeslag van € 240,-. Een reis- en 
annuleringsverzekering kunt u apart afsluiten. Sommige verzekeraars (CZ en VGZ) vergoeden 
eventueel een deel van de kosten. U kunt daarover contact opnemen met uw verzekeraar.  
 
Wie organiseert deze bedevaart? 
Het initiatief van deze reis ligt bij Marja ’t Hoen en Joke Meijer. Beiden werken bij Pieter van Foreest 
en organiseren deze reis voor de achtste keer. Zij doen dit in samenwerking met de Vereniging 
Nationale Bedevaarten. Hun kennis en ervaring staan borg voor een onbezorgde reis en verblijf.  
 
Meer informatie? 
Wilt u meer weten over deze reis? Bel of mail Marja of Joke (zie hieronder).  
Ook kunt u contact opnemen met de geestelijk verzorger van uw locatie. Hij/zij kan u zeker verder 
helpen.  
Ook kunt u meer informatie vinden op de website van de VNB: www.vnbreizen.nl  reis nr. LO1912 
 
We hopen en vertrouwen op een mooie reis en een inspirerend verblijf in Lourdes.  
 
Marja ’t Hoen     Joke Meijer 
m.hoen@pietervanforeest.nl   j.meijer@pietervanforeest.nl 
06-41697966      06-38911311 

 

http://www.vnbreizen.nl/
mailto:m.hoen@pietervanforeest.nl
mailto:j.meijer@pietervanforeest.nl
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       Appeltaart bakken met de zuster! 

 

Mmm wat ruikt het toch heerlijk op ’t Oudeland, er wordt 

namelijk appeltaart gebakken! Je krijgt gewoon trek als je het 

ruikt. Vooraf werden de appels geschild en in kleine stukjes 

gesneden, gemengd met de rozijnen werd dit over het 

appeltaartdeeg gestrooid , stiekem werd er tussendoor al wat 

gesnoept natuurlijk. De appeltaart een poosje in de oven en 

tadaaaa VERSE APPELTAART!! 

Dat wordt smullen vanmiddag bij de koffie! 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 
 

 
De Sonnewijzer mei 2019   pagina 26 

U kunt ons helpen! 

 
Sonnevanck heeft geen receptie dus ook geen receptioniste 

meer. De gastvrouw van de begane grond vangt een aantal van 

deze taken op.. als ook medewerkers zorg van de begane 

grond. … dit is even wennen maar het lukt prima…....Het gaat 

nog beter als u meteen het directe nummer belt van een van de 

huiskamers. Dat is ook voor u zelf prettig: de kans is groot dat u dan gelijk de 

persoon aan de lijn krijgt die uw vraag kan beantwoorden. 

De huidige situatie is dat familie van de bewoners 1e en 2e etage vaak het 

algemene telefoonnummer van Sonnevanck belt. Deze wordt tussen 08:00 en 

14:30 beantwoord door de gastvrouw op de begane grond. Na 14:30 uur gaan 

alle externe telefoontjes naar de pieper van de zorg op de begane grond.  

Vandaar willen wij u dan ook verzoeken om voortaan gebruik te maken van de 

doorkiesnummers. Elk huisje heeft een eigen telefoonnummer. Zie het schema 

hieronder.. U helpt hen hier enorm mee: 

1e verdieping 

Poelkade dag   tot   15:00 uur    0174-743531  

Poelkade avond   vanaf  15:00 uur   0174-743532 

’t Louwtje dag   tot   15:00 uur    0174-743541 

’t Louwtje avond   vanaf  15:00 uur    0174-743542 

 

2e verdieping  

Boerenwoning   tot   15:00 uur    0174-743551 

Boerenwoning   vanaf  15:00 uur    0174-743552 

Oudeland dag   tot   15:00 uur    0174-743561 

Oudeland avond   vanaf  15:00 uur    0174-743562 

Wouterse    tot   15:00 uur   0174-743571 

Wouters    vanaf  15:00 uur   0174-743572 

 

Na 23:00 uur tot 07:00 uur kunt u het algemene telefoonnummer van 

Sonnevanck bellen: 0174-743500   

 

Alvast hartelijk dank!  

  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj346bx987UAhXHhrQKHW2tAv8QjRwIBw&url=http://www.marionreefs.nl/blog/11-11-2015-de-telefoon-gaat/&psig=AFQjCNFY6lqnNpfl-wRTw-S3BgJNNKDu2A&ust=1498134446693656
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De Minibus 

 

 

Al vele jaren wordt door de bewoners van De Kreek en Sonnevanck heel 

intensief gebruik gemaakt van de minibus. Zij worden voor een heel 

schappelijk tarief vervoerd, namelijk voor € 0,85 per km. In de minibus 

kunnen maximaal 4 of 5 bewoners (afhankelijk van de grootte van de 

rolstoel) worden vervoerd naar de kerk, evenementen, familiebezoek 

enz.  

Vrijwilligers als chauffeurs 

De minibus wordt volledig “bemand” door een grote groep vrijwilligers, 

die op deskundige wijze en bovenal met veel plezier en voldoening dit 

vervoer voor u verzorgen. Zij rijden echt 365 dagen per jaar van ’s 

morgens 8.00 uur tot ’s avonds 22.00 uur. 

Informatie bij de receptie 

Alle informatie en het reserveren van ritjes verlopen via de receptie van  

De Kreek, telefoon 0174-741000. 

Bazaar en Stichting Vrienden 

De minibus is financieel mede mogelijk gemaakt door de jaarlijkse 

Bazaar en Stichting Vrienden van De Kreek en Sonnevanck.  

Wanneer niet 

Er is één uitzondering: voor een ziekenhuisconsult dient u gebruik te 

maken van taxivervoer (via uw zorgverzekeraar). 

 

Algemene informatie 
 

Kapster:    Stijnie Noordermeer: 06-43135135 

Pedicure:  Diane Kuivenhoven: 0174- 626071   

 

Stomerij:  0174-62 68 51 

Dinsdagmorgen tot 11.00  uur stoomgoed klaarleggen op uw appartement, 

donderdag retour. 
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Van de klachtenfunctionaris 

Mijn naam is Ingrid de Vreede, de klachtenfunctionaris voor Pieter 

van Foreest in het Westland, Midden-Delfland en voor Zorg Thuis. 

De taken van de klachtenfunctionaris zijn vooral het behandelen 

van en bemiddelen in klachten volgens de klachtenregeling van 

Pieter van Foreest. Deze klachten kunnen over allerlei 

onderwerpen gaan. In eerste instantie kunt u natuurlijk uw klacht 

bespreken met diegene die de klacht veroorzaakt heeft of uw 

aanspreekpunt binnen Pieter van Foreest. Maar als u denkt of het gevoel heeft dat u 

er samen niet uit komt dan kunt u, of iemand in uw directe omgeving, contact met mij 

opnemen en zal ik nagaan wat ik voor u kan doen. 

Als u er, om welke reden dan ook, de voorkeur aan geeft eerst een onafhankelijk 

persoon in te schakelen dan kunt u ook direct contact met mij opnemen. Dit kan ook 

als u behoefte heeft aan een vertrouwelijk gesprek, maar nog niet zeker weet of u wilt 

dat er iets mee gedaan wordt. 

 

 Op mijn werkdagen (maandag, dinsdag en donderdag) ben ik afwisselend op 
de verschillende locaties aanwezig. U kunt telefonisch, per e-mail of via de 
receptie van de locatie een afspraak maken voor een gesprek. 

 Ook kunt u voor het indienen van een klacht gebruik maken van de 
klachtenformulieren (aanwezig in de centrale hal) en via de website van Pieter 
van Foreest http://pietervanforeest.nl/compliment-of-klacht/ 

 Of per post via onderstaan adres 
Klachtenfunctionaris 

Beukenlaan 2 2612 VC Delft 

Tot slot hoop ik dat u niet zult schromen om mij te bellen of aan te spreken als er iets 

is waar u tegen aan loopt of ontevreden over bent met betrekking tot Pieter van 

Foreest. Het is belangrijk dat vragen, opmerkingen of problemen besproken kunnen 

worden en er ook daadwerkelijk iets aan gedaan, verbeterd of veranderd kan 

worden. Zowel voor u als voor de organisatie! 

Met vriendelijke groet, 

 

Ingrid de Vreede 

Klachtenfunctionaris 

06-33650405 

i.de.vreede@pietervanforeest.nl 

http://pietervanforeest.nl/compliment-of-klacht/
mailto:i.de.vreede@pietervanforeest.nl
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Bij de winnaar van vorige maand wordt een prijsje gebracht. 

Deze maand weer vragen over vogels, want er worden heel wat 

nestjes gebouwd, eitjes gelegd en jonkies gevoerd in vogelland! 

 

Spreekwoorden/gezegdes over vogels: 

1.Aan de ………………. kent men de vogel. 

2.Beter ………….vogel in de hand dan ………….. in de lucht  

3.Een ………….vogel zijn (=iemand die steeds tegenslag heeft) 

4.Een …………………. kraai/vogel vangt/vindt altijd wat.  

5.Elk vogeltje ……………..zoals het gebekt is.  

6.In ……………….. leggen alle vogels een ei. 

7.Zo ………………. als een vogeltje in de lucht. 

 

 

 

Liedjes over vogels: 

8. Alle …………………. zwemmen in het water. 

9.Vogeltje, wat zing je………………., is de dag niet lang genoeg. 

10………………………. tikt tegen het raam, tik tik tik. 

11.De ………………. zat in de olmen. 

12.Boer, wat zeg je van mijn........………….. 

13.Witte …………………….., zwarte ………………… 

14. ………………………………. leef je nog, ieja, deja 

15.Waar in het bronsgroen eikenhout, ………………………zingt. 

 

 

Naam:…………………………………………..Kamer:……………… 

 

Lever de puzzel in bij uw gastvrouw of in postvak “activiteiten” 

en wie weet wint u een prijsje!   

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjn_9GlqNThAhWGyqQKHadAC50QjRx6BAgBEAU&url=https://www.versele-laga.com/nl-nl/landingspages/mei&psig=AOvVaw0Dev6Tx3-j21r74ZKOf9aO&ust=1555493843304375
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Contactpersonen – Even aan u voorstellen 
Heeft u vragen? Schroom niet, u kunt deze altijd aan ons stellen! 

 

 

 

Locatiemanager   
Jet Timmerman 
0174-741000 

  
j.timmerman@pietervanforeest.nl 

 

Cliëntenraadslid 
 
Dhr. van Gemerden 
 
clientenraad-
svk@pietervanforeest.nl   
of postvak A22 in de hal 
 

 

Teammanager 
Maria Jongeling 
0174-743500 
 
m.jongeling@pietervanforeest.nl 

 

Cliëntenraadslid 
 
Dhr. van Dop 
 
 
 
 

 

HBO-verpleegkundige 
Julia Verkade 
0174-743500 
j.verkade@pietervanforeest.nl 
 

 

Cliëntenraadslid 
 
Dhr. de Kan 

 Administratief Medewerker 
Nelleke van Nellestijn 
0174-743500 
 
n.van.nellestijn@pietervanforeest.nl 

 

 

Cliëntenraadslid 
 
Mw. van der Meer 

 

Vrijwilligerscoördinator 
Angelique van Leeuwen 
0174-743500 
 
ang.van.leeuwen@pietervanforeest.nl 

 

 

Cliëntenraadslid 
 
Mw. Boers 

 Geestelijk verzorger 
Pieter Nauta  
0174-741000 
 
p.nauta@pietervanforeest.nl 

 

Klachtenfunctionaris 
 
Ingrid de Vreede 
06-33650405 
Klachtenformulier in 
brievenbus in de hal 
 

mailto:j.timmerman@pietervanforeest.nl
mailto:m.jongeling@pietervanforeest.nl
mailto:j.verkade@pietervanforeest.nl
mailto:n.van.nellestijn@pietervanforeest.nl
mailto:ang.van.leeuwen@pietervanforeest.nl
mailto:p.nauta@pietervanforeest.nl

