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Beste bewoners van Hoeverstaete,
Net voor de start van de zomervakantie verblijden wij u graag met de zomereditie van
Hoeverstaetus. We wensen u veel leesplezier!

Even een korte impressie van de afgelopen maand:
Nationale Balkon Beweegdag van vrijdag 29 mei

Het borreluurtje op 6 juni en wegens groot succes een herhaling op 12 juni!

Namens de activiteitenclub Eten en Drinken opende Janny Visser het borreluurtje met een mooie
toespraak waarin ze iedereen van harte welkom heette en sprak over het nieuwe normaal.
Iedereen was erg enthousiast. Met dank aan het hele team: Marian, Desiree, Renate, Janny,
Marijke en Jeanny.

Er komt een vervolg: Zaterdag 11 juli: It’s BBQ time!!
Zaterdag 11 juli vindt er weer een gezellige BBQ plaats georganiseerd door de activiteitenclub
Eten en Drinken. U bent vanaf 17.00 uur van harte welkom.
Voor het bedrag van €12,50 kunt u genieten van een volledig verzorgde BBQ inclusief stokbrood,
sausjes, salades en 2 drankjes.
Vind u het gezellig om hier bij aanwezig te zijn? Dan kunt u zich op dinsdagochtend 30 juni a.s.
tussen 10.00 -11.00 uur in de hal van de Vleugels aanmelden en betalen bij Marian Leegwater
en Janny Visser.

De koffie- en theeochtenden
Met dank aan Joop, Guusje, Anna, Truus, Ivonne en Lida
worden de koffie en theeochtenden in de Brasserie
ook weer goed bezocht.

In de Brasserie geniet men “op afstand”
We zijn blij dat Uschi samen met het vaste team Hans, Bob, Niels
en een aantal vrijwilligers van de
koffie- en theeochtenden weer
heerlijke maaltijden in De Brasserie
serveren.

De Knutselmiddag is weer gestart sinds woensdag 24 juni jl
De knutselclub is weer gestart op woensdagmiddag van 14.00 – 16.00 uur in de Brasserie. Vind u
het leuk om deel te nemen of wilt u meer informatie? Loop even langs op woensdagmiddag en
vraag naar Carola Hakvoort.
Tijdens de knutselmiddag kunt u koffie of thee krijgen
voor €0,50. We maken gebruik van een strippenkaart van €5
of €10 die u tijdens de koffie/theeochtend bij Joop de Vries
kunt aanschaffen

Bloemenstal
Vanaf woensdag 29 juli tussen 10.00 en 11.00 uur komt de bloemenman weer in huis!
Hij staat in de hal waar u wekelijks super verse en zeer betaalbare bloemen kunt kopen.

Nog een leuke tip:

DOE MEE MET DE GRATIS NATIONALE THUISBINGO – SPECIAAL VOOR OUDEREN!
Elke woensdag om 11 uur organiseert FocusCura samen met partners de Nationale ThuisBingo.
Dit is een gratis online bingo speciaal voor ouderen, maar iedereen mag meedoen. Meespelen is
helemaal gratis en u maakt ook kans op een kleine prijs!
U kunt gewoon vanuit de eigen stoel bingo spelen en kans maken op mooie prijzen. Een team
van vrijwilligers zit klaar om de winnaars na afloop van het spel op te bellen. Valt u niet in de
prijzen (beschikbaar gesteld door Wehkamp), maar heeft u wel behoefte aan contact? Dit kunt u
aangeven tijdens de bingo. De vrijwilligers bellen zo veel mogelijk deelnemers op een later
tijdstip terug.
Wilt u meedoen? Meld u dan aan op www.denationalethuisbingo.nl
Hoe werkt het?
Elke woensdag om 11 uur is er een uitzending van de Nationale ThuisBingo Via uw tablet, laptop
of computer speelt u mee U gaat naar www.denationalethuisbingo.nl en vult alvast uw
gegevens in ter registratie U krijgt dan per e-mail een herinnering, zodat u op tijd klaar zit Om 11
uur gaat u naar de website, daar start vanzelf de uitzending Als u dat wil kan een vrijwilliger u na
afloop van het spel opbellen

We hebben al weer wat warme dagen gehad.

Hoe gaat u de hitte het best te lijf?

Voldoende drinken
• Van belang is dat u voldoende blijft drinken. Naarmate men ouder wordt ervaren mensen
minder snel een dorstprikkel. Het is dus belangrijk dat u blijft drinken: in ieder geval 1,7 liter
per dag
• Drink bij voorkeur regelmatig kleinere hoeveelheden: In één keer een grote hoeveelheid
drinken zorgt ervoor dat uw maag uitzet, waardoor u minder zin hebt in eten of drinken.'
• Zorg voor afwisseling: Maak het consumeren van vocht aantrekkelijker door af te wisselen.
Denk bijvoorbeeld aan: koffie, thee, water, fruitsap, yoghurt, fruit en groenten.
• Het kan ook zijn dat u er niet altijd aan denkt om te drinken: bedenk een hulpmiddel als
reminder: zet bijvoorbeeld een wekkertje.
• Blijf gezond eten, bij voorkeur groenten en fruit. Deze bevatten veel water en zijn een bron
van vitamines en zouten
Afkoeling
• Net als drinken is verkoeling erg belangrijk.
• Draag luchtige kleding
• Doe u zonwering tijdig naar beneden
• Schakel (overbodige) apparaten uit die veel warmte produceren

Nieuwe bewoners?
Om een goede leefgemeenschap te bouwen is het van belang om een goede mix van mensen
met en zonder zorg te hebben. Kent u mensen die hier graag willen wonen en een bijdrage willen
leveren aan de leefgemeenschap? Wijs hen vooral door naar Van der Linden, afdeling verhuur via
het telefoonnummer 088 – 533 00 00.
Van der Linden staat u te woord en checkt de criteria die gelden voor sociale huurwoningen.

De Zorgcirkel
Een inloopspreekuur voor al uw vragen ten aanzien van De Zorgcirkel
Met ingang van dinsdag 14 juli gaat er een inloopspreekuur van start.
Tussen 14.00 en 15.00 uur kunt u met vragen ten aanzien van zorg,
begeleiding of ondersteuning terecht bij Elvira Braak, wijkverpleegkundige.
Zij zit dan in het kantoor van de huismeester in de hal van De Vleugels.

Fysiotherapiepraktijk weer geopend
Goed nieuws! De fysiotherapie praktijk van de Zorgcirkel in de Vleugels is weer geopend.
Bent u fysiek achteruitgegaan tijdens de coronatijd? Onder begeleiding van een fysiotherapeut
kunt u uw spierkracht verbeteren, conditie opbouwen en dagelijkse activiteiten gemakkelijker
uitvoeren. Met fysiotherapie, gericht op uw hulpvraag, kunt u samen met de fysiotherapeut uw
mobiliteit herwinnen.
Elsemieke Vreeker is zich aan het ontwikkelen op het gebied van longaandoeningen waaronder
het behandelen van COVID-19 klachten. Daarnaast is zij gespecialiseerd in het behandelen van
cliënten met een beroerte of hersenbloeding. Zij is aangesloten bij het CVA netwerk.
Pieter Smit is zich aan het specialiseren op het gebied van Parkinson. En zal zich dit jaar nog
aansluiten bij het ParkinsonNet.
U kunt zich aanmelden met een verwijzing van de huisarts, maar dit is geen vereiste. Mocht u
vragen hebben bent u altijd welkom om te bespreken wat wij voor u kunnen betekenen.
Hartelijke groet van de Fysiotherapeuten van de Zorgcirkel

Van der Linden
Nieuwe Schoonmaakpartij
Omdat de Brasserie niet meer door de Zorgcirkel wordt beheerd en wordt schoongemaakt
kunnen zij ook niet meer de schoonmaak in de algemene ruimten verzorgen. Hierdoor moesten
wij op zoek naar een andere schoonmaakpartij. Op dit moment wordt er schoongemaakt door de
firma Alcmaria. In overleg met de huurdersvereniging zullen wij de komende tijd kijken of deze
firma de schoonmaak blijft doen of dat er een andere partij wordt ingezet. Ook zullen wij met de
huurdersvereniging overleggen hoe vaak er zal moeten worden schoongemaakt om ervoor te
zorgen dat de kosten niet te hoog worden voor alle huurders. Uiteraard zullen wij u dan hierover
opnieuw informeren.
Verwijderen bomen
Er is geconstateerd dat de vier grote witte Iepen in de tuin
tussen de Residentie en de Merel ziek zijn daarom moeten
deze voor de veiligheid worden weggehaald. Binnenkort zal
de firma Regio Groen dan ook deze bomen kappen.
Huisvuil en pasjes
Iedereen heeft een pasje ontvangen. Er is nog 1 container
open, deze zal spoedig gesloten worden. We merken dat
het nog even wennen is en willen u er op wijzen geen
spullen naast de container te plaatsen als deze vol is. Een
slimme tip van een bewoner is om uw afvalpasje in uw
brievenbus te leggen zodat u (of uw kinderen) er makkelijk
bij kunt.

Resto Van Harte
De afgelopen periode heeft u kunnen genieten van “Soep op de stoep”. Dit gaat de maand juli
nog door en vanaf 12 augustus start Resto Van Harte weer met het gezellige drie-gangen menu
op de woensdagavond in de oneven weken. De start op woensdag 12 augustus wordt geopend
met een feestelijke barbecue. De flyer zal eind juli worden verspreid.

Huis van de Wijk De Alkenhorst
Zoals we in de vorige nieuwsbrief al aangaven, zijn de activiteiten in de Alkenhorst heel rustig
begonnen op gepaste tijden. Voor verdere info kunt u het beste de website in de gaten houden:
www.dealkenhorst.nl en natuurlijk kunt u ook even bellen 072-3030090

Vakantie
Astrid Admiraal, kwartiermaker Hoeverstaete zal vanaf maandag 29 juni
tot donderdag 16 juli op vakantie zijn. Zij wordt als volgt waargenomen:
29 juni tot 3 juli door Ank Sneekes van Habion: a.sneekes@habion.nl
6 juli tot 15 juli door Willeke Janssen van Habion: w.janssen@habion.nl

Tot slot
Wensen wij u namens de Activiteitengroep, Habion, De Zorgcirkel en
AdCase een mooie zomer met afstand en blijf gezond!
Voor de volledigheid nog even de Corona-regels per 1 juli op een rij
Binnen
• U houdt binnen altijd 1,5 meter afstand.
• Bij ruimtes binnen mogen maximaal 100 mensen bij elkaar komen.
• In de Brasserie geldt nog steeds het aantal van 24 omdat er met de 1,5 meter afstand niet
meer bewoners in kunnen.
Buiten
• U houdt buiten altijd 1,5 meter afstand.
• Bij ruimtes buiten mogen 250 personen bij elkaar komen.
• Ook dit genoemde aantal van 250 personen zal in de binnentuin niet aan de orde zijn.
Regels in het vervoer
• U moet altijd een mondkapje dragen in het openbaar vervoer.
• U draagt in taxi’s, busjes en touringcars altijd een mondkapje.
U moet reserveren.
En u krijgt een gezondheidscheck.
• Zitten er mensen uit een ander huishouden bij u in de auto?
Draag dan allemaal een mondkapje.
• In al het andere vervoer moet u 1,5 meter afstand houden.
Zoals op een rondvaartboot.

Uitzonderingen op de 1,5 meter afstand
• Mensen uit 1 huishouden hoeven bij elkaar geen 1,5 meter afstand te houden.
• Kinderen tot en met 12 jaar hoeven geen 1,5 meter afstand te houden van anderen.
• Jongeren tot 18 jaar hoeven bij elkaar geen 1,5 meter afstand te houden.
Ze moeten wel 1,5 meter afstand houden van volwassenen.
In sommige situaties is het moeilijk om 1,5 meter afstand te houden.
Daarom gelden er ook uitzonderingen voor:
• Hulpbehoevenden en hun begeleiders.
• Kappers.
Niet vergeten:
• Houd 1,5 meter afstand van anderen.
• Blijf weg van drukke plekken.
• Was vaak uw handen.
• Blijf thuis bij klachten en laat u testen. Hiervoor belt u het landelijke nummer 0800-1202*
van 08.00 – 20.00 uur.
*Zorg ervoor dat u uw BSN nummer bij de hand hebt, dit hebt u nodig bij het aanmelden.

