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NIEUWSBRIEF 2020, NR.11 

WOONZORGCENTRUM BORNHOLM EN 
EIJKENHOVE 

Datum: 21 augustus 2020 

Beste allemaal, 

, 
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®p het moment dat wij de nieuwsbrief schrijven is de temperatuur 
buiten nu heerlijk aangenaam en is de hittegolf (voorlopig) voorbij. 
Het 2e handskleding winkeltje kwam gelukkig met een heerlijke, koele 
en zomers verrassing voor alle bewoners. Lekker wat bolletjes ijs met 
rode vruchten. 
Alle bewoners hebben ervan gesmuld. Bedankt Papillon, het zag er 
fantastisch uit. 
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Uitverkoop kledingwinkel buiten: 
Maandag 31 augustus van 13.30 tot 16.00 uur is er buiten een 
kledingverkoop van de winkel papillon. Binnen blijft het gesloten. 
Alles mag voor 1 euro weg, de opbrengst wordt weer besteed voor de 
bewoners. 
De Toko en het kadoateljee in de hal en het plein blijven tot nadere 
informatie nog gesloten. 
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Gekwaak in de binnentuin van LB1 en LB2. 

Ook dit jaar heeft de bruine moedereend weer haar eieren gelegd in 
onze binnentuin. 
Volgens ons zit dit helemaal in haar hersentjes geprogrammeerd: dit is 
de plek voor mijn eieren! 
Dom dom, éénmaal uit het ei gekropen kunnen de pulletjes nooit bii 
de sloot komen. 
Moeder eend wel, die vliegt vanuit de tuin over ons 
lage gebouw om vervolgens in de sloot lekker te 
zwemmen en haar buikje vol te eten met groen en 
waterbeestjes. 
Uiteindelijk zijn 3 pulletjes uitgegroeid tot 3 wel 
zeer grote pullen! Elke morgen stond er een heerlijk 
ontbijt voor ze klaar: 2 schalen Brinta aangemaakt 
met water. Smikkelen deden ze. Zodra er iemand 
dit kwam brengen en hen riep: poelepoelepoele, 
kwamen ze snel aangewaggeld. Zo leuk om te zien. 
Zeker ook de bewoners volgden de ontwikkelingen omtrent de 
eendenfamilie. 
Twee kleine plastic badjes werden aangeschaft, ze moesten natuurlijk 
wel zwemmen leren, als eend zijnde. Hier hadden ze geen moeite 
mee. Af en toe wat kroos uit de sloot erbij, met volop levende 
waterbeestjes, oei zelfs een krokodil dacht iemand hahaha het bleek 
een salamander! Met smaak werd ook die heerlijk opgepeuzeld. 
Moedereend had haar jongen voorgedaan hoe ze moeten wroeten in de 
aarde op zoek naar wormen, ze vloog naar de rand van ons gebouw om 
daar te gaan zitten kwaken zo van: kijk, hier moet je naar toe, 
probeer het maar. 
Op een gegeven moment kwam moeder eend niet meer terug van de 
sloot. 
Toen zijn de jongen eenden gevangen en naar de sloot gebracht. Daar 
waren nog meer leeftijdsgenootjes. Op naar een volgend avontuur! 
Dag eendjes, het ga jullie goed!. 
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k. 

Duofietsen/scootmobiel 

Met het zomerse weer is het heerlijk om weer eens "samen" op de 
duofiets,of op de duo scootmobiel te stappen. Ook kan onze 
rolstoelfiets weer gebruikt worden om een tochtje te maken. Sommige 
familieleden hebben hier al goede ervaringen mee. Dit is weer 
mogelijk, mits het bezoek een mondkapje draagt (vanwege de 1,5 
meter regel). Reserveren gaat op de gebruikelijke wijze. Wilt u voor 
het eerst hiervan gebruik maken, neem dan contact op met Dineke 
Zijlstra (dzijlstra@amstelring.nl), voor het afspreken van een 
instructiemoment, of telefonisch 023-5549795. 

Tuinen 

Met hulp van vrijwilligers werden de 

binnentuinen onkruidvrij gemaakt, bedankt! 
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Optreden van  Philomela 
in de binnentuin voor 

bewoners van Laagbouw 1 en 2. 

Zangeres Merel Huizinga en pianist 
Xavier Boot gaven een mooi concert. 

Dinsdag 25 augustus is er weer een buitenoptreden op het terrein van 

Bornholm  "roze Vlinders". 
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Grote zaal 
De grote zaal in  Bornholm  heeft onlangs een 
metamorfose ondergaan, nieuwe kleuren op de 
wanden, mooie schilderijen, en een prachtige 
bloemenwand geven de zaal weer een mooie 
uitstraling. 
Medewerkers Ellen en Elise vormen zo een mooi 
geheel.. 

BBQ Hoogbouw 2 
Maandag 17 augustus was er een gezellige 
BBQ feestje in de grote zaal en buiten op 
het terras. 
Een gezellig samenzijn op gepaste afstand. 
Met twee superkoks, Piet en Jaap, aan de 
BBQ. Het mooie weer werkte mee en het 
was heerlijk toeven op het terras. Een super avond met dank aan team 
Hoogbouw 2 en de vrijwilligers Piet en Jaap. 
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Bezoektijden  Bornholm en Eijkenhove 
Voor alle bezoekers van  Bornholm  geldt dat zij zich eerst melden bij de bezoek coordinator bij de 

receptie van  Bornholm  voor de handhygiëne, de gezondheidscheck,en de registratie van gegevens. 

Voor het bezoek van Eijkenhove wordt er gewerkt met zelfregistratie in de hal van Eijkenhove. 

Bezoek draagt een chirurgisch mondmasker, stoffen mondmaskers zijn niet toegestaan. 
Mocht u dit niet hebben kunt u voor bezoek in  Bornholm  en Eijkenhove bij ons voor 1 euro (contant te 

betalen, er is geen pinmogelijkheid) een mondmasker kopen bij de bezoekcoördinator in de hal van 

Bornholm. 

Begane Grond/ELV (tijdelijke cliënten) 

 

Hoogbouw 2 
Hoogbouw 4 

dagelijks 10.00-12.00 uur 

dagelijks 13.00-17.00 uur 

maandag t/m vrijdag 18.00-20.00 uur 

Hoogbouw 3 (revalidatie afdeling) 

  

dagelijks 10.00-12.00 uur 

dagelijks 14.00-17.00 uur 

maandag t/m vrijdag 18.30-20.00 uur 

Laagbouw 1 
Laagbouw 2 

 

dagelijks 10.30-12.00 uur 

dagelijks 13.00-17.00 uur 

maandag t/m vrijdag 18.00-20.00 uur 

Laagbouw 3 

dagelijks 10.30-15.30 uur 

Eijkenhove 

 

dagelijks 10.30-12.00 uur 

dagelijks 14.00-17.00 uur 

dagelijks 18.30-20.00 uur 
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Van harte gefeliciteerd  Martine  met het 
behalen van je praktijkdiploma hbo post zorg 
en welzijn. 

Optreden Harry Slinger 

Dinsdag 18 augustus kwam Harry Slinger 
optreden in de binnentuin voor de bewoners van 
Eijkenhove. Bewoners hebben genoten van de 
liedjes die voor hen zeer bekend waren. Gelukkig 
hadden we geweldig weer voor dit optreden 
want vorige week zou het veel te warm zijn 
geweest. Harry zocht echter wel wat schaduw bij 
onze plataan boompjes want ja..... dat wollen 
petje zit ook bij 25 graden wel erg warm op je 
hoofd! 

Woensdag 19 augustus 
heeft Harry wederom 
opgetreden, maar dan op het parkeerterrein 
voor Eijkenhove. Dit optreden hebben we de 
familieleden/naasten en vrijwilligers 
aangeboden. Maar ook de bezoekers van de 
Dagbesteding van  Bornholm  hebben mee 
genoten. Na afloop kreeg iedereen een patatje 
met  sate  dus men vertrok met gevulde magen! 
We willen het poppodium van De Duycker 

bijzonder hartelijk danken voor het mogelijk maken van deze 
optredens! 

Nieuwsbrief Bornholm/Eijkenhove nr 11 2020 7 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7

