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SAMENSPRAAK 

....een blad voor en door-  bewoners, vrijwilligers en medewerkers 
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 ~~ VAN DEREDACTIE...... .. 

Beste lezers, 

De vakantieperiode is bijna voorbij, hopelijk is iedereen weer lekker 

uitgerust. De herfst staat voor de deur, ook altijd weer een gezellige 

tijd nu het weer iets vroeger gaat schemeren. De redactie hoopt dat u 
goed de zomer bent doorgekomen, want af en toe waren er zeer 

warme dagen bij in juli en augustus!! 

Samenspraak dit keer in een herfstjasje, waarin u kunt lezen over het 
afscheidsfeestje van Loeki, onze receptioniste met een kleine 

impressie van haar afscheidsfeest. 

Ook blikken we nog terug op de afgelopen zomer, met de heerlijke 

zomer lunches, de diverse uitjes (ééntje met een beetje pech). Tevens 

een interessant artikel over diversiteit en leuke nieuwe collega's die 

zich voorstellen. Een overzicht van 

activiteiten, feestelijk nieuws van Het 

kado Ateljee, leuke foto's van het 

vrijwilligersfeest en als laatste bladzijde 
Papillon informatie en nog een klein 

puzzeltje met "zoek de verschillen". 

Komt u nog aan het aanmoedigen tijdens 
de sportdag voor medewerkers op 26 

september a. s. 11 
Wij duimen voor een droge dag..... 

Wij wensen u weer veel leesplezier. 

~ 

 

De redactie. 

Colofon 

redactie Samenspraak: Dia Tabbers, Doetie de Roest,  Ronnie  Bruyel 



De zomerperiode zit er alweer bijna op, al zou je dat nog niet zeggen 
gezien de temperaturen want tijdens het schrijven van dit voorwoord 

is net de 2e hittegolf geweest. 

We zijn dit jaar voor het eerst geconfronteerd met extreem hoge 

temperaturen tot wel 40 graden. Helaas moeten we achteraf 
concluderen dat we dit hebben onderschat. 

We zijn dan ook vanuit de ondersteuning bezig geweest met het 

aanpassen van het Hitteplan en zijn in gesprek met de afdeling 
Huisvesting van Amstelring om te bespreken hoe we ervoor kunnen 

zorgen dat we voor de zomer van 2020 beter voorbereid zijn op deze 

hoge temperaturen. 

Bij deze wil ik dan ook mijn grote waardering uitspreken naar alle 
medewerkers in de zorg maar ook behandeling en service en verblijf 

die tijdens deze hitte ervoor gezorgd hebben dat de bewoners goed 

verzorgd werden! ! 

Helaas hebben de twee teamcoaches, Wilma en Gerda, besloten om 
elders te gaan werken. We gaan weer op zoek naar een nieuwe 
teamcoach. 
Ook praktijkopleider  Erika  Rang gaat  Bornholm,  na 30(!) jaar verlaten, 
zij gaat een mooie nieuwe uitdaging aan als lerares aan het Nova 
college. 

Voor nu, daar waar mogelijk, nog even genieten van het mooie weer en 
dan gaan we ons weer opmaken voor de feestmaanden. 

Hartelijke groet, 

Esther van Huissteden 
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OPROEP REDACTIELEDEN 

Beste lezers, 

Voor ons blad SAMENSPRAAK zijn wij dringend op zoek naar 

redactieleden. Wij vinden het belangrijk dat een bewoner in de 

redactie komt, maar ook een vrijwilliger, een behandelaar en iemand 

uit de zorg. Vind u/jij het leuk om de redactie te komen versterken, 

meld u zich dan bij ons aan. 

Dat kan via de mail, secretariaatbornholmCamstelring.nl, maar ook 

telefonisch (023 - 55 49 715) of kom gewoon langs in ons kantoor (1 e 

etage kamer 122). 

We horen graag een positieve reactie van u. 
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KetiKoti 

Op 1 juli was het KetiKoti! Het feest waarop de afschaffing van de 
slavernij in Suriname wordt gevierd. In Amsterdam zijn er rondom 

KetiKoti altijd feestelijkheden in het Oosterpark. Er is volop muziek, 

lekker eten en ook een herdenking bij het Nationaal Monument 

Slavernijverleden. (zie foto's) 

Het monument laat de beweging zien naar vrijheid. Op de eerste foto 
ziet u geketende mensen. Ze worden klein gehouden en gaan gebukt 

door het leven. Maar op de tweede foto ziet u hoe een van die mensen 

door een poort van vrijheid stapt, om vervolgens echt vrij te kunnen 

zijn om een menswaardig leven te leiden. Vreugdevol, met 

uitgestrekte armen, zoals u dat op de laatste foto goed kan zien. 

In Suriname is de slavernij afgeschaft op 1 juli 1863. Naast het al 
bekende vrijheidsfeest op 5 mei, willen we ook aan dit vrijheidsfeest 

aandacht besteden in onze verpleeghuizen. Want vrijheid en gelijkheid 
is een groot goed en verdient alle aandacht! 

Op 30 juni hebben we tijdens de Oecumenische kerkdienst een begin 

gemaakt om KetiKoti te vieren. 



Voor volgend jaar is er al een voorbereidingsgroep gevormd om leuke 

activiteiten te bedenken rondom dit mooie feest. Hier krijgt u 

natuurlijk bericht van ter zijner tijd. 

Pride £t  Regenboogvlaggen 

Voor beide ingangen van  Bornholm  en Eijkenhove hangen 

regenboogvlaggen. En ook bij veel andere huizen van Amstelring 

hangen er vlaggen uit. Deze regenboogvlaggen staan symbool voor 

diversiteit. Ze betekenen: Ben ie hetero, homo, lesbisch, bi-seksueel, 

transgender, wees dat welkom in de huizen van Amstelrinel 

Het is belangrijk om deze boodschap soms duidelijk kenbaar te maken. 

Want veel oudere lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en 

transgenders die ineen verpleeghuis gaan wonen, zijn bang voor 

afwijzing en gaan terug "in de kast". Ze durven niet zichzelf te zijn en 

verstoppen delen van hun identiteit. Met deze vlaggen hopen we :een 

eerste stap te zetten om dit tegen te gaan, zodat iedereen zich in 

Bornholm  en Eijkenhove geaccepteerd zal voelen. 

Ideeën om diversiteit te vieren? 

Door het jaar heen willen we in  Bornholm  en Eijkenhove stil blijven 

staan bij verschillende vormen van diversiteit. Heeft u een mooi idee 

om diversiteit te vieren, of een specifieke groep mensen in het 

zonnetje te zetten, dan kunt u dat laten weten aan Joost de Wolf, 

geestelijk verzorger van  Bornholm  en Eijkenhove. 

jdewolf@amstelring.nl 
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Mijn naam is Dieuwke Ferwerda. Op 15 augustus jL ben i 
als activiteitenbegeleider in dienst gekomen. Vanuit dez( 
functie zal ik het aanspreekpunt zijn voor de bewoners 
van afdeling Laagbouw 3. 

Hiervoor heb ik 18 jaar gewerkt bij de gemeente 
Haarlemmermeer, waar ik onderzoek deed op het gebied van 
Welzijn, Onderwijs en Cultuur. Daarna heb ik 17 jaar gewerkt bij 
GGZ Ingeest; als activiteitenbegeleider, maar ook als cognitief 
gedragstherapeutisch werker en cursusleidster. Ik gaf 
leefstijltraining, de cursus `Positief zelfbeeld' en de cursus 
`Herontdekken van jezelf'. Altijd maakten we daarbij gebruik van 
creatieve middelen. De afdeling is eind 2018 opgeheven en ik heb 
goed moeten nadenken over een nieuwe werkplek die mij goed zou 
passen. 

Ik kwam bij Verpleeghuis  Bornholm  terecht. Ik proefde daar meteen 
een fijne sfeer. Het valt me op, dat personeel, heel veel 
vrijwilligers, mantelzorgers en familie erg betrokken zijn bij de zorg 
en de organisatie van activiteiten.  Bornholm  schaft materialen aan 
en organiseert activiteiten die passen bij de nieuwste zienswijzen 
die kunnen bijdragen aan optimale zorg/herstel van degenen die 
tijdelijk of langdurig op  Bornholm  verblijven! Dit alles maakt me 
ontzettend enthousiast voor mijn nieuwe werkplek! 

Om nog wat persoonlijks toe te voegen: Ik woon in Hoofddorp, ben 
getrouwd en heb samen met mijn huidige man 5 kinderen en 3 
kleinkinderen. Ik hou van beeldhouwen, tekenen, fietsen en varen. 
Daarnaast hou ik van muziek maken. Ik speel sinds kort weer 
dwarsfluit, speel een beetje piano en zing graag. 



• Newasco, de wasserij waarbij Amstelring is aangesloten, een  App 
heeft? Bent u klant van Newasco en ontvangt u een factuur van 
Newasco? Dan valt er veel te zien! Zoals uw `digitale 
kledingkast', de artikelen die de laatste weken in de wasserij zijn 
geweest en de factuur. Ook kunt u via de  App  contact leggen met 

de wasserij. Zo houdt u altijd uw dierbare kleding in het oog! De 

gratis  App  is beschikbaar in de Google Playstore en de  Apple App 
Store. 

Download de App  vandaag  nog! Mail  naar 
service@van.houten.newasco.nl o.v.v. de naam van de cliënt, 
zijn/haar klantnummer (zie factuur voor de gegevens) en jouw 
naam (indien zaakwaarnemer) en emailadres om de 
inloggegevens te ontvangen. Bekijk daarna uw persoonlijke 
gegevens. 

• de TOKO weer honing heeft! Wees er snel 

want OP = OP. 

Potje 250 gram: 3,50 euro 

Potje 450 gram: 5,50 euro 

• Donderdag 5 september is er weer een gezellige liedjesmiddag 

aangeboden door tweedehands kledingwinkeltje Papillon. 
"Willeke zingt" in de huiskamers van laagbouw met liedjes en 
anekdotes en uitspraken van vroeger.... er is volop meegezongen 

en gedanst. 
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ZOMER LUNCHES 2019 

We kijken weer terug op gezellige zomer lunches 

gehouden op zowel de hoogbouw als de 

laagbouw. Gezellige gedekte tafels, lekkere 

salades, fruit en ijs. 

Onze huispianist Hans en de Bornholmse 

huisband hebben de muzikale omlijsting weer 

verzorgd. 

Bewoners, personeel en vrijwilligers hebben 

weer genoten. En er werd menig dansje gewaagd! 
Mede dankzij de vrijwilligers is het weer een groot succes 

geworden. 

b 
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Papitton trakteert! 

Met de opbrengst van Papillon (2e hands kledingwinkel in de hal) zijn 
alle bewoners van Hoogbouw en Laagbouw weer heerlijk getrakteerd 
op verse aardbeien met slagroom! 

Wat is er genoten! En wat een leuke dingen wordt er met de opbrengst 

gedaan. 

Zoals bijvoorbeeld op woensdag 24 juli, het was een snikhete dag, 
maar de vrijwilligsters van Papillon hebben bewoners en personeel 
getrakteerd op een heerlijk roomijsje. Namens hen heel erg bedankt. 



LOCKI MET FENSIOEN 

15 augustus 2019 zal voor altijd in mijn 
geheugen blijven staan als een 
hartverwarmend afscheid van een 
ongelofelijk leuke baan als receptioniste! 

Ik heb dit werk altijd met heel veel plezier 
gedaan. 

Om 12.00 uur ben ik opgehaald 
door mijn collega's voor een 
heerlijke en gezellige lunch bij 
Long  Island. 

Om 15.00 uur ben ik met mijn man Rob 
naar  Bornholm  gereden en daar wachtte 
mij een lief welkomstcomité! Vanaf dat 
moment speelde het "Kaaskop met 
sambal  quartet"  waarin twee lieve 
collega's spelen n.l. Gustaaf Jonathans en 
Leonie Verhoef. Superleuk en sfeer 
verhogend. 



Een feestje is niet compleet zonder heerlijke 
hapjes, een speech, en een lied en jawel 
hoor Dia en Ailsa hebben heel lieve 
woorden gesproken en Liesbeth Hazelager 
heeft een gesmeerd lopend lied geschreven 
op de melodie "Oh waterlooplein" . 

Even ben ik bang geweest dat er 
niemand de moeite zou nemen om 
speciaal voor mij naar  Bornholm  te 
kpmen, maar ik ben zo verrast door 
familie,(oud)-collega's, vrijwilligers, en 
bewoners met familie. 

Ik wil iedereen bedanken die dit feest heeft helpen organiseren, voor jullie komst, de 
lieve woorden, alle leuke cadeau's, bloemen en kaartjes! 

Ik ga jullie ongelofelijk missen, maar ook genieten van een nieuwe periode in mij leven. 

Groetjes Loeki Broekhoff 
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De beestenboel van cie lieer Romeijn d 

_---M 

door: Paul de Vocht 

De heer Romeijn is op zijn kamer langzaamaan een 
veestapel aan het opbouwen. Ze staan allemaal op zijn 
tafel, zodat hij ze altijd kan zien. Ze zijn allemaal uit 
triplex gezaagd in samenwerking met een vrijwilliger. 
Daarna heeft hij ze beschilderd. Ik vind de koe met het 
emmertje de leukste. 

Wat blijkt nu! De heer Romeijn heeft vroeger als hobby geboerd. 
Zijn vader was boer met 30 koeien en wat varkens en nog loslopend 
vee. 

Hij had zijn vader graag opgevolgd. Maar het boeren voor de kost, 
was fysiek te zwaar voor hem. Hij had altijd 3 koeien, 3 pinken en 
wat kippen. Ze liepen onder andere op de Geniedijk. Zo gauw de 
koeien gekalfd hadden en de kalveren zonder koemelk konden, 
werden de koeien, die nu volop melk gaven, verkocht. De kalfjes 
groeiden weer op tot pinken en werden dan weer bevrucht om 
kalfjes te krijgen! Op deze manier is het "beesten" houden minder 
arbeidsintensief. Door omstandigheden heeft hij ermee moeten 
stoppen. Hij praat er graag over. 

De heer Romeijn zoekt het momenteel wat 
"hogerop"! Hij is bezig met een houten 
miniatuur vliegtuig. 

P.S.. 
- Een (vaars)kalf is het jong van de koe tot de 
leeftijd van 1 jaar 

- Vanaf 1 jaar wordt het kalf een pink genoemd. 

- Als de pink ca. 15 maanden oud is, wordt de pink gedekt of 
géinsemineerd en zal na ca. 280 dagen gaan kalveren. De pink 
wordt dan een vaars genoemd. 

- Als het voor een 2e keer heeft gekalfd, wordt het een koe 
genoemd. 
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,. TOKO- AANBIEDING VAN ïä~ ~ 

De TOKO heeft deze maand heerlijke, luchtige mini Muffins in de 

aanbieding! Lekker bij een kopje thee, koffie of cappuccino!! 

Nu voor slechts 0,69 eurocent! 

Tevens kunt u bij de TOKO terecht voor een ijsje, koek en snoep, 

zoutje, maar ook alcoholische drankjes en producten op het gebied van 

persoonlijke verzorging. Ook verkopen wij zelfgemaakte wenskaarten. 

Wist u dat de TOKO 7 dagen in de week geopend is? Maandag t/m 
vrijdag van 10:00 - 12:00 uur en van 14:00 - 16:30 uur. Op zaterdag en 
zondag zijn wij open van 14:00 tot 16:30 uur. 
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Wie is ®e Mol 2020 

Traditiegetrouw gaat WIDM van start op 
de eerste zaterdag van het nieuwe jaar. 

Er gaan weer negen kandidaten op 
jacht naar één mol en via de WIDM-app 

kunnen wij meegaan op onderzoek! 

Voor  Bornholm  wordt er een poule 
aangemaakt via de  app.  Doe je mee??? 
Meld je dan aan met je gebruikersnaam 

bij Joyce enlof Margreet 

ivnoorloos(a)amstelring.nl 
mgeerlings(a)amstelring.nl 

Hoe werkt het meespelen via de  app? 

DE  APP  DOWNLOADEN r—

 

Allereerst is het natuurlijk belangrijk dat jij de  app 
o e smart  hone  hebt staan. De a is beschikbaar  p t p pp Downtoad nu 
in de  App  Store en in de Play Store. de wie is de 

~
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 „ 
EEN ACCOUNT AANMAKEN , 

Mol?app!
 

Zodra de  app  op je smartphone is geïnstalleerd kun 
je een account aanmaken. Let op: je dient dit jaar 
een nieuw account aan te maken! Alle accounts van voorgaande jaren zijn niet meer geldig. Als 
je een account hebt aangemaakt, mail dan de gebruikersnaam aan ons. 

NU BEGINT HET ECHTE WERK! 
Nu kunnen we onze punten in gaan zetten. Om te starten krijg je 100 punten. Deze punten kun 
je op één of meerdere kandidaten inzetten. Net wat jij fijn vindt. En na iedere aflevering heb je 
een week, tot de volgende aflevering, om weer je punten in te zetten. 

Wanneer jouw punten na elke aflevering verdubbeld zijn, weetje datje op de goede weg zit. 
Jouw verdachte(n) zit(ten) nog in het spel. Wanneer de kandidaten waarop jij ingezet hebt het 
spel niet verlaten, worden jouw punten verdubbeld. Zet jij (een aantal) punten in op een 
kandidaat dit het spel verlaat? Dan ben je deze punten helaas kwijt. 

NIEUW: DE MOLBONUS 
Sinds vorig seizoen bestaat er ook de Molbonus. Na de finale worden alle punten die jij in de 
verschillende spelrondes hebt ingezet op de juiste Mol verdubbeld! De speler met de hoogste 
eindscore is de winnaar! 

Binnen de poule kun je zien hoeveel punten iedere deelnemer uit de poule heeft, maar ook op 
wie je medespelers de punten inzetten. Diegene met de meeste punten na de laatste aflevering 
is de winnaar van de poule! 



Recept voor een geslaagde BBQ d:u~. 

-, . 
Hoofdgerecht voor 100 personen 

kilocalorieën (praten we liever niet over) 

bereidingstijd tussen 17.00 en 19.00 uur 

Ingrediënten 

90 stokjes kipsaté (gegaard) 
90 hamburgers 

90 BBQ worstjes 

12 speklapjes 

10 kilo rundvlees salade 

10 kilo huzarensalade 
10 kilo aardappelsalade 
4,5 liter appelsap 
4 liter cola 

6 liter sinaasappelsap 
6 liter druivensap 

4 liter spa rood 

24 flesjes bier 

12 blikjes alcohol vrij bier 

5 flessen rode wijn 

5 flessen rosé 

2 stokbroden wit 

2 stokbroden bruin 

10 ki to patat 

10 eieren 

3 kruidenboter 

2,5 kilo satésaus 
1,7 liter knoflooksaus 

1,7 liter mayosaus 
10 blikken fruitcocktail 

100 ijsjes 

augurken 

peterselie 

komkommer 

paprika 



Benodigdheden 

2 gastvrouwen 

2 vrijwilligers voor de salades 

2 vrijwilligers voor de opbouw 

3 vrijwilligers voor bakken van vlees 

Theo Elstgeest (muziek) 

32 bewoners 

38 familieleden 

5 verzorgenden 

overige vrijwilligers 

Bereiden 

1. Bestel op tijd het vlees (plus de BBQ"s reserveren) bij slager 

Ron Wierda,  Skagerrak.  Maak een boodschappenlijst en regel 

vrijwilligers/gastvrouwen. Nodig familie en vrijwilligers uit. 

2. Begin om 8.00 uur met het controleren van de bestelling en 

koop de ontbrekende producten bij de supermarkt. Kijk de 

hele dag naar Buienradar of het wel droog blijft. 

3. Maak de salades op vanaf 14.00 uur. Haal de spullen bij de 

slager, haal stoelen en maak de tuin in orde. Ontvang de 

muziek om 16.00 uur. 

4. Zorg dat iedereen om 17.00 uur in de tuin zit om alles op te 

eten. 

Maak je niet druk om een paar verdwaalde regenspetters. Ruim 

na 19.00 uur alles weer op. 

Heel veel dank aan eenieder die zich heeft ingezet om van onze 

BBQ een feest te maken! ! 

Gerda Heijn 

Eijkenhove 
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Wat doe je als je met een rolstoel stil komt te staan door 

mechanische pech ..? 

Wat is het nummer van de ANWB, waar staan de praatpalen, was de 
eerste ingeving, wie heeft er zijn lidmaatschapskaart bij zich? Het 
betrof een zo goed als nieuwe rolstoel, hebben we geen garantie ? 

-- zoals bij een nieuwe auto waar je maar de dealer hoeft te bellen en 
het allemaal wordt geregeld. 

Tijdens een bezoek aan Artis met een viertal bewoners van hoogbouw 4 
werden we getroffen door domme pech met een rolstoel van één van 
de bewoners, er was een arm afgebroken waaraan het linker voetstuk 
hing. De bewoner had daardoor de ondersteuning verloren voor zijn 
linkervoet en dit sleepte over de weg. Zo konden we natuurlijk niet 
verder en dit moest opgelost. Artis is niet voorzien van vluchtstroken 
dus we stonden nog aardig in de weg met de rolstoel, bovendien was 
het geen kleine jongen, een soort van vrachtwagen zeg maar ... Aan 
voorbijgangers nog gevraagd of er iemand een gevarendriehoek op zak 
had, een belachelijke vraag natuurlijk maar het had wel een 
relativerende werking. Uiteindelijk moest ook de getroffene er wel 
enigszins om lachen. 
Maar eens gezocht naar een medewerker met een Artis kenmerk en 
gevraagd of er een technische dienst in de dierentuin aanwezig was, er 
zou binnen de dierenverblijven toch ook wel eens wat kapot gaan wat 
reparatie behoefde? Er stond een jongedame bij een ijskar en die was 
zo vriendelijk wat rond te bellen. "Er komt zo iemand van de 
beveiliging langs om te zien wat er aan de hand is", zei ze. Oke, dacht 
ik, volgens mij heb ik meer aan iemand van de technische dienst, maar 
laat het zijn loop maar hebben. Tien minuten later kwam er inderdaad 
een beveiligingsmedewerker, die keek wat naar de rolstoel, keek 
natuurlijk of de situatie veilig was en kwam met de voor mij 
verrassende uitspraak, "hier moet de technische dienst bij komen". 
"Joh", dacht ik, maar heb maar niets gezegd. Na wat heen en weer 
bellen en de aankomst van een tweede beveiliger kwam er na ongeveer 
20 minuten een elektrische wagentje aanrijden met een aanhanger en 



drie mannen. "We hebben een plan", zei één van de mannen, "daar 
houd ik van", zei ik nog, "mensen met een plan". "We gaan meneer uit 
zijn rolstoel tillen en in ons wagentje plaatsen, vervolgens gaat de 
rolstoel in de aanhanger en rijden we naar de technische dienst om te 
zien of we daar een reparatie uit kunnen laten voeren". Vanaf dat 
moment was ik alleen maar onder de indruk van de slagvaardigheid die 
ik mocht aanschouwen, de zwaarlijvige heer werd met vereende 
krachten in het elektrische wagentje getild, ondersteund door de 
chauffeur omdat hij wat wegzakte. Omdat er geen deur in het 
wagentje zat werd er een spanband aangebracht om te voorkomen dat 
meneer er uit zou vallen. De rolstoel werd in de aanhanger geplaatst 
en zo ging het hele circus stapvoets naar de technische dienst. 

Bij aankomst stond er al een bankwerker klaar om de rolstoel te 
beoordelen, hij had alras een oplossing. De arm werd gedemonteerd, 
er werd recht gebogen wat krom was, een gaatje geboord, een 
schroefje aangebracht, een ringetje, een moertje en de arm werd 
weer gemonteerd,  voila  ...en klaar ..!! Meneer weer in de rolstoel 
getild, zijn shirt weer even netjes naar beneden getrokken en al het 
leed was geleden. Vervolgens hebben de beveiligers de besturing van 
de rolstoel overgenomen en meneer afgeleverd bij de overige 
bewoners, die net elk, een ijsje van de eerder genoemde jongedame 
aan het belikken waren. 

Kortom: we zijn geweldig geholpen door de 
beveiliging en de technische dienst van Artis, 
waarvan ik hierin maar even melding wil 
maken, overigens ter plaatse ook uitgebreid 
gedaan. 

De jongedame had een naambordje op haar 
shirt, daar sierde de naam: Jan. "Heet jij 
Jan", vroeg ik, "Dat hoor je niet vaak bij een 
meisje", "Ja" zegt ze, "Dat is toevallig% zei 
ik, "ik ook". 

Geschreven door Jan Dalm 
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Op 9 juli jl. hebben een paar collega's hun diploma behaald. Hiermee 
feliciteren wij hen van harte! Ze hebben er heel hard voor gewerkt en 
het is dan ook een super knappe prestatie. Dit zijn de kanjers: 

Vera Teuben - verpleegkundige 

Carla Henrion Verpoorten - verzorgende niv. 3 

Sacha Wassilievie - verzorgende niv. 3 

Kim Boelhouwer - verzorgende niv. 3 



Herfstmarkt 
in 

BORNHOLM 

Donderdag 19 september 
van lo.00 - 15.áo  uur 

Een gezellige markt met kraampjes met 
leuke en lekkere spulletjes. 

U bent van harte welkom! 



ffiVooruitblik activiteitenprogra .....jor nholim 0 Ei~WOve 

De komende maanden staan er tal van activiteiten op het programma. In 

dit overzicht vindt u de "grote activiteiten" voor zover deze nu bekend 

zijn. Zo kan de voorpret nu al beginnen! Aanvullingen vindt u op posters 

en in de weekagenda. De activiteiten vinden in de Grote Zaal plaats, 

tenzij anders vermeld. 

De"vaste" weekactiviteiten vindt u op de weekagenda. De eenmalige 

activiteiten met kleinere groepen en de huiskameractiviteiten staan op 

posters vermeld. 

SEPTEMBER 
Maandag 9 september 14.00 uur Tafeltennis demonstratie 

Dinsdag 10 september 14.00 uur Optreden zangeres 

Willeke D'estell 



Woensdag 18 september 

k ~ ' 

Zondag 15 september Jubileumfeest 40 jaar wijk 
Bornholm,  georganiseerd door 
de wijkraad. 
Het wijkfeest is vanaf 13.00 uur in en 
bij het winkelcentrum: activiteiten 
voor jong en oud, appeltaart, 
kraampjesmarkt, muziek en 
gezelligheid. Speciaal voor de 
bewoners van  Bornholm  rijdt er een 
aantal keren een paardentram heen 
en weer. Wilt u mee? Opgave 
bewoners, liefst met begeleiding bij 
de activiteitenbegeleiding. 

Voorstelling Circus Sijm 
"Circus gemaakt met passie, liefde en 
vakmanschap" 

Het circus met de complete circustent 
komt naar Bornholm/Eijkenhove toe!!! 
Er worden deze dag drie 
voorstellingen gespeeld. 
Komt dat zien, komt dat zien ...... 

10.00 Gezellige herfstmarkt met tal van 
kraampjes: creatieve en kado-
kraampjes en kraampjes waar 
heerlijkheden te koop zijn. 
Komt u ook? De opbrengst gaat naar 
extra activiteiten voor bewoners. 

Donderdag 19 september 

ir7 
De markt is van 10.00 tot 15.30 uur. 

Dinsdag 24 september 14.00 Optreden zanger Paul Meyaard 



Zaterdag 5 oktober 

OKTOBER 
14.00 Optreden zanger Erwin Fillee 

10.00 Verkoop H. 8s A. Mode 
van 10.00 tot 15.30 uur 

Feestelijke Jubileumfeest van 
Bornholm's Kado Atteljee 

Het Atteljee bestaat dit jaar 5 jaar. De 
vrijwilligers van het Atteljee verkopen 

al 5 jaar de mooiste handgemaakte 
spullen in hun Atteljee, bij de ingang 
van  Bornholm. 

Dinsdag 1 oktober 

Donderdag 3 oktober 

De opbrengst gaat naar activiteiten 
voor de bewoners van  Bornholm.  Dit 
jubileum wordt op passende wijze 
gevierd.Let op de posters. 

Donderdag 10 oktober 

Vrijdag 11 oktober 

14.00 Extra optreden van het VOC koor 
uit Vijfhuizen. 
Het concert wordt aangeboden door 
familie van een bewoner. 

13.30 Beestenboel op visite in de ruimte 
"het Trefpunt". 

Er komen lieve aaibare beesten 
naar  Bornholm  toe. Kom kijken en 
knuffelen. Voor de echte 
dierenliefhebber! 



Dinsdag 15 oktober 14.00 Optreden Minka 

Donderdag 17 oktober 14.00 Optreden koor "Musica" . 
I meezingconcert 

Zondag 27 oktober 14.00 Optreden koor "Denk aan de 
buren" 

NOVEMBER 

Zaterdag 16 november 

Zaterdag 23 november 

14.00 Koor "Rhytm of Llfe" 

14.00 Musical "Advokaat met 
slagroom" door het 
enthousiaste amateur 
gezelschap TOP- Almere 
onder regie van Dick Schaar. 



Vrijwilligersfeest  Bornholm  28 augustus 

en een hapje, drankje en overheerlijk Aziatische buffet 

met  swingende muziek  van Paco en Caren "Soul and Sense" 



Mijn naam is Marijke Mosterd en ik ben 
15 augustus als kwaliteitsverpleegkundige begonnen in 
Bornholm. 

Als klein meisje wilde ik al zuster worden, zei mijn 
moeder. 

Inmiddels ben ik alweer 36 jaar werkzaam in de 
gezondheidszorg. 

vanuit de ouderenzorg, die toen nog de opleiding tot 
Ziekenverzorgende heette, ben ik de opleiding tot A-verpleegkundige 
gaan doen en vervolgens gespecialiseerd tot IC-verpleegkundige voor te 
vroeg geboren baby's en ernstig zieke pasgeborenen. 

Ik heb brede ervaring opgedaan binnen uiteenlopende 
eindverantwoordelijke- en leidinggevende functies. 

De laatste jaren vooral vanuit de ouderenzorg in zowel de thuiszorg als 
woonzorgcentra en verpleeghuizen. 

Ouderen zijn een erg kwetsbaar doelgroep, daarom wil ik in 
samenwerking met anderen komen tot kwalitatief verantwoorde zorg! 

Gericht dus op kwaliteit en veiligheid, maar waarbij ik het ook leuk 
vind om vanuit mijn expertise v .-- 
collega's te helpen zich ' - toEo,ENEN i

M _._ 

verder te ontwikkelen. 
a 

-- MIC  
Ik heb de eerste twee weken 
binnen  Bornholm  als positief á= ,  ~.. N 1 
ervaren, waarbij ik alle 

f t 
' - 

ruimte heb gekregen om me te verdiepen en 
mijn kennis verder uit te breiden.  

Ik kijk dan ook uit naar de verdere samenwerking 1 -_ 1 1 
met jullie en zie de toekomst vol vertrouwen 'J . 4 
tegemoet! _ 

Hartelijke groet, Marijke 



Er was eens een meisje van wie haar Opa net was overleden. " Mam," 
vroeg ze "kun je niet iets maken van die mooie 
stropdassen van Opa. Dit zou toch wel een 
bijzondere herinnering zijn.. 

Haar moeder ging achter de naaimachine zitten, 
liet haar fantasie gaan en er ontstond een 
prachtige schoudertas. 
Dit bleek een succes. Er kwam een vraag, daarna meerdere vragen, en 
werden er tassen in de kleine vitrine tentoongesteld 
en tijdens de Bornholmse markten verkocht. 

In 2013 werd bij de ingang de reminiscentie ruimte 
opgeknapt. De directie gaf toestemming voor ons idee 
daar een leuke ruimte in te richten voor onze 
creatieve bezigheden. 

r~f W — 1 AUGUSTUS 2014 openden wij, als zes 
`'- eatievelingen, " Het Kado Ateljee ". nu vijf 

ar geleden. Tegenwoordig kunnen we het 
~t doen zonder de hulp van zes vrijwilligers. 
►e het verder verliep kunt u ,zien en lezen op 
ze winkeldeur bij de ingang. 

Feest: Op zaterdag 5 oktober vieren wij het 
5 jarig bestaan met een groot feest voor alle 
bewoners in  Bornholm. 

Programma op 5 oktober: 
• 10.30 Fanfare 
• Koffie met gebak op de afdelingen 
• Gedurende de dag diverse verrassingen op de afdelingen 
• Lunch met genodigde personen met een loterij als afsluiting 

Wij zien u graag op 5 oktober, Els, Nel. Mirjam, Anja, Chantal , 
Agathe, Ellen, Lenie, Trees, Margot, Marion en Marina 



Tijd voor andere besteding.... 

Vijf jaar geleden ben ik samen met mijn creatieve 
collega's het Kado Ateljee begonnen. Vijf leuke, 
gezellige, creatieve jaren, waarin op persoonlijk 

_ 

vlak voor mij veel veranderd is. Nu is de tijd 
gekomen om tijd aan andere zaken te besteden en 
ik stop dan ook met de verkoop van mijn vilten 
spulletjes in het `winkeltje'. 
Mijn creativiteit blijft, dus jullie zullen mij dan ook nog regelmatig op 
de markten in  Bornholm  blijven zien. Ook zal ik af en toe exposeren in 
de vitrine bij het Kado Ateljee. Wie specifieke wensen heeft op het 
gebied van vilt, kan mijn visitekaartje halen bij mijn collega's en 
contact met mij opnemen. Samen kunnen we kijken wat de 
mogelijkheden zijn. 

De afgelopen maanden zullen velen van jullie Ria Brouwer al wel eens 
ontmoet hebben bij een bezoekje aan het winkeltje of haar artikelen 
van keramiek in de winkel hebben zien staan. Zij heeft zich 
aangesloten bij het Kado Ateljee en levert met haar mooie creaties van 
keramiek een prachtige, nieuwe lijn aan artikelen. Ik wens haar en de 
andere dames heel veel succes en creativiteit. 

Via deze weg wil ik iedereen bedanken voor de 
aankopen en de gezellige praatjes in ons 
winkeltje. We komen elkaar vast nog eens 
tegen op één van de markten! 
Hartelijke groeten, Chantal Juffermans. 



~ 

Wat zag Papillon er deze zomer weer 

gezellig uit! Er was weer van alles te 

koop. Menig klant heeft de winkel 

verlaten met een modieuze outfit! 

Ook voor advies of zomaar een praatje 

L - ben je er welkom. Inmiddels wordt er 

achter de schermen al volop gewerkt 

aan de herfst/wintercollectie. Wij zien u graag in de winkel. 

En in november weer de winter modeshow. 

Kijk goed op de flyers rond die tijd LY. 

Groeten namens alle vrijwilligers van Papillon. 

Christine en Annelies 

-.ZOEK DE VERSCHILLEN 



WEGWIJS IN BORNHOLM & EIJKENHOVE 
Receptie Bornholm/Eijkenhove 
Tel.nr.: 023- 55 49 719, intern: 4999 

Secretariaat Bornholm/Eijkenhove 
Tel: 023 -55 49 715 

Kapsalon Plein 
Dinsdag & vrijdag 9:00-14:00 u 
Kapsalon Dorpstraat Laagbouw 

Toko Plein 
Maan- t/m vrijdag 10:00-12:00 u 

14:00-16:30 u 
Zaterdag en zondag 14:00-17:00 u 

Pedicure 
Afspraken via de afdelingen 

Tandarts & assistente 
Afspraak via de afdelingen 

Opticien en notaris 
informatie bij receptie of afdeling 

Cliëntenraad Bornholm/Eijkenhove 
voorzitter: Paul Ruygrok 
cliënten raad born hol maa mste1rinQ.nl 

Cliëntvertrouwenspersoon 
Ingeborg van de Poll 
i.vandepollahetlsr.nl 
06-33687278 (bereikbaar op di, do en vrij) 

Vertrouwenspersoon Medewerker 
Robert Berkhout 
robert(a.activehealthgroup.nl 
06-18860149 

OC Bornholm 
oc-bornholm c( amstelrina.nl 
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Herfstkleuren rood en bruin 

Vele bomen verliezen hun kruin 

Blad per blad valt naar beneden 

De zomer is alweer verleden 

Kastanjes en noten op de grond 

Kinderen zoeken in het rond 

Dit is voor hen echt een festijn 

De herfst kan best plezierig zijn 
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