
 

Nieuwtjes vanuit Het Hof 

Week van maandag 4 mei tot vrijdag 8 mei 

Overzicht van de week 

Het is weer vrijdag, tijd voor een nieuwe nieuwsbrief vanuit Het Hof. Deze week zijn we gestart met de 

activiteitenkalender van de maand mei. Op het programma: knutselen op het verdiep. Verdiep één mocht 

maandag de spits afbijten. Er werd enthousiast geknipt en geklapt met als resultaat vrolijke zonnetjes die ons huis 

wat opvrolijken. Dinsdag volgde verdiep vijf, woensdag verdiep twee en op vrijdag verdiep vier. Wat dan met het 

derde verdiep horen wij jullie al denken. Wel, zij hadden niet echt zin in knutselen dus ze trokken naar de tuin 

voor een zangstonde. Daarnaast was er voor het eerste verdiep nog een gebedsmoment op dinsdag. De andere 

verdiepen zullen gedurende de maand mei ook nog een gebedsmoment krijgen.  

Aangezien het zondag moederdag is, kregen de bewoners op vrijdagnamiddag een cadeautje. Een flesje douchegel, 

zo kan iedereen is goed genieten van haar/zijn volgende badmoment of van een voetbad. 

Getuigenis van een medewerker 

Getuigenis ergotherapeuten en begeleider wonen & leven Het Hof 

Ook deze week laten we enkele medewerkers aan het woord, deze week het team Wonen & leven en de 

ergotherapeuten. Welke invloed heeft Covid-19 op hun werking?  

Wat begin maart begon met het annuleren van activiteiten met externen, evalueerden al snel naar activiteit op 

verdiep tot individuele activiteiten. Een heuse aanpassing voor ons team. Daarnaast werd het team ook 

opgesplitst, zodat we elkaar niet konden besmetten moest iemand ziek worden. Elkaar bellen werd ook voor ons 

het nieuwe normaal. Gelukkig zijn we een sterk team en doen we er alles aan om op dezelfde lijn te blijven. Jorn 

werd aangesteld als de skype- en zwaaiman. Hij zorgt ervoor dat iedereen zo goed mogelijk contact kan houden 

met haar/zijn familie. Kristien, Eddy, Gwen en Lisa zetten alles op alles om de kwaliteit van leven zo hoog 

mogelijk te houden. Er werden wafels & pannenkoeken gebakken, wandelingen gemaakt in de tuin, boodschappen 

rondgebracht, voetbaden gegeven, geturnd en individuele gesprekken gehouden. Wat zijn wij blij dat de zon ons 

deze dagen zoveel bijgestaan heeft zodat we vele bewoners toch even van hun kamer konden halen voor een frisse 

neus. Al kijken we er naar uit om terug uitstapjes naar de Markt, ijssalon of andere fijne bestemmingen te doen. 

Getuigenis van een bewoner 

Getuigenis van echtpaar Van Bogaert - Gaudius 

Jarig zijn in deze periode is niet fijn. Al proberen we er toch het beste van te maken met een lekker gebakje en een 

cadeautje. Naast de gewone verjaardagen zijn er ook nog enkele speciale gebeurtenissen gepasseerd. Zo was er op 

11 april een speciale gebeurtenis voor het echtpaar Van Bogaert – Gaudius. Zij vierden hun 70ste huwelijks-

verjaardag.   

We vroegen hen wat het geheime recept was van deze liefde? Ze 

wisten ons te vertellen dat het liefde op het eerste gezicht was, maar 

hoe ze elkaar hebben leren kennen weten ze niet meer precies. Ze 

hielpen elkaar bij het behalen van hun diploma en trouwden in 

1950 in Zwijndrecht. Daarna vertrokken ze op een avontuurlijk 

huwelijksreis. Met de fiets en een tent vertrokken ze op pad. Ze 

ontdekten allerlei mooi plaatsen. Voor mevrouw was dit een nieuw 

avontuur, ze had nog nooit in een tent geslapen. Maar ze genoot 

ervan en was zeer blij om met een Scout getrouwd te zijn. Daarnaast 

zongen ze vaak met ondersteuning van de accordeon. Maar de 



 

sleutel tot succes is volgens hen het delen van dezelfde ideeën en praten met elkaar. 

Dat de huwelijksverjaardag een speciale dag ging worden, stond vast. Samen met familie stond er een groot feest 

gepland, de uitnodigingen waren al verstuurd. Maar jammer genoeg moet het feest even uitgesteld worden. Al 

werden ze op 11 april niet vergeten. Ze ontvingen vele kaartjes en felicitaties van familie en vrienden. Van ons 

kregen ze een plateau vol lekkers.  

Enkele sfeerbeelden 

 

Knutselen op het verdiep 

Moederdag 

Zingen in de tuin 


