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Van de redactie
Beste lezer,

We zitten in het nieuwe jaar, niet alleen is dit  
weer een nieuw begin maar ook een frisse start. 
Daarbij neem ik graag meteen van de 
gelegenheid gebruik om mij even voor te stellen, 
als nieuwe medewerker.

Ik ben Diana Vermeulen, 45 jaar jong. Moeder  
van twee prachtige meiden. Al 12 ½ jaar 
werkzaam binnen De Wever. Maar sinds  
1 november werkzaam als secretaresse voor 
Koningsvoorde, Satijnhof en De Vleugel.  
Een superleuke uitdaging! In deze functie  
mag ik ook mijn uiterste best doen om samen  
met jullie, een mooi blad te maken.

Ik hoop dan ook dat het deze keer weer gelukt is. 
Mocht u zelf een leuk idee hebben om te delen, 
dan kan en mag dit uiteraard altijd! 

U kunt dit sturen naar het volgende mailadres: 
vleugel@dewever.nl

Mededeling vanuit 
de Cliëntenraad
De heer Frans Mutsaers heeft aangegeven om te 
stoppen met zijn deelname aan de cliëntenraad. 
Via deze weg willen wij hem bedanken voor al zijn 
inzet en zijn betrokkenheid die hij getoond heeft 
als lid.

Met dit vertrek komt er een positie vrij binnen de 
cliëntenraad. Voelt u zich net zo betrokken, gaat 
uw woongenot en dat van anderen u aan het 
hart? Binnen de cliëntenraad kunt u uw stem laten 
horen en meedenken over ontwikkelingen die uw 
woonomgeving aangaan.

Op vrijdag 16 november zijn er 7 studenten  
van de universiteit langs geweest om een  
activiteitenmiddag bij te staan.

Deze studenten zitten bij de SSR vereniging,  
dit is een studentenvereniging die activiteiten 
bijwoont voor in de maatschappij. 

Zij hebben onder andere mee geholpen met  
het versieren van woning 2 voor Sinterklaas,  
Pim Pam Pet gespeeld en lekker gekletst op 
woning 1. Op woning 3 het vragenkoffertje  
en op woning 4 de themakoffer. 

Om de paar vrijwilligers die De Vleugel telt eens 
extra in het zonnetje te zetten is er een bijeen-
komst georganiseerd om elkaar beter te leren 
kennen. Met elkaar is er geïnventariseerd waar de 
verbeterpunten liggen maar natuurlijk is er ook 
stilgestaan bij wat er allemaal goed gaat. Voor het 
nieuwe jaar kunnen we dan ook aan de slag met 
deze punten. Uiteindelijk moet je blijven werken 
aan kwaliteitsverbeteringen. Daarna hebben we 
met elkaar heerlijk genoten van een Chinees 
buffet. En als toetje hebben twee collega’s (Wilma 
en Mieke) voor een heerlijk dessert gezorgd. Het 
was erg geslaagd en zeker voor herhaling vatbaar.  
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Extra gelden

Een mooi moment om te delen  
De heer De Leijer die fanatiek op de Braintrainer bezig is.

In de vorige Vleugelnieuws het heuglijke 
nieuws over de extra gelden die we de 
komende drie jaren gaan ontvangen om de 
kwaliteit van zorg en begeleiding nog verder  
te verbeteren. Voor De Vleugel betekent dit dat 
we gaan toe groeien naar een gastvrouw of 
welzijn medewerker op elke woning van  
‘s ochtends 8 uur tot ‘s avonds 21 uur (naast 
de al aanwezige woonbegeleider). Hier gaan  
we in principe in drie jaren naar toe groeien.

Afgelopen weken zijn we (Weverbreed) bezig 
geweest met de werving en selectie van nieuwe 
collega’s om de kwaliteitsplannen (extra gelden) 
in te vullen.
 
Enkele van de huidige gastvrouwen hebben een 
uitbreiding van uren gekregen. Wij hebben ook 
nieuwe gastvrouwen aangenomen. En Jannie van 
Strien gaat (naast de functie van woonbegeleider) 
de rol van welzijnsmedewerker op zich nemen. 

Heel fijn! Er loopt nog een vacature voor nog  
een welzijnsmedewerker.
 
Weverbreed gaat het helaas (maar begrijpelijk) 
niet lukken om genoeg verzorgenden en  
verpleegkundigen aan te nemen. We hebben  
wel een behoorlijk aantal mogelijke leerlingen 
zorg weten te vinden.

Hierdoor krijgt De Vleugel de mogelijkheid al  
een groot deel van de plannen van 2020 uit  
te gaan voeren. Er zijn namelijk meer dan  
genoeg goede gastvrouwen te vinden. Dat  
doen we uiteraard graag! Hierdoor kunnen we  
de stap gaan zetten om tot enkele langere  
diensten te komen en grotendeels de noodzaak 
tot het draaien van twee diensten op één dag  
te stoppen.

Hiermee kunnen we een flinke stap maken!

Het is weer een nieuw jaar … 2019
Als je als kind een bepaalde leeftijd hebt, mag 
je met Oudjaar tot 12.00 uur opblijven, dat is 
een feest … 
Er komt een héél nieuw jaar aan, dat wordt 
ingezet met oliebollen, lekkers, hapjes, 
drankjes, muziek en leuke kleren. Vol 
verwachting, alle grote mensen wachten daar 
immers op! 

Tjeetje, wat verwachten die allemaal wat er 
gaat gebeuren …?! 

Op een jaar, dat mijn broertje van ongeveer 8 
á 10 jaar voor het eerst mocht opblijven en 
meevieren, gaf hij kwart vóór twaalf, de 
filosofische uitspraak, waar ik ieder jaar 
opnieuw aan terug moet denken.
Op dát tijdstip stond hij op en zei, “Waar zitten 
jullie nu op te wachten? Zou er nu zo iets 
geweldigs gebeuren, dan zal het er morgen 
ook nog wel zijn. Ik ga naar bed, welterusten!”
Heel de aanwezigen in de kamer even 
sprakeloos achterlatend …
Als kind vond ik het, als een kleine misdaad.  
Nu als volwassene, als ik er aan terugdenk, 
moet ik altijd grinniken, wat een volwassen 
uitspraak! 
Inderdaad waar wachten we op?
Alsof er een wonder op de wereldgebeurtenis 
aan komt … 

De eerste krant, die in het nieuwe jaar 
uitkomt, heeft vast weer oorlog en 
natuurgeweld, wat bominslagen, wat 
dronkenlappen, die de boel in het honderd 
laten lopen, anderen die een pittige ruzie 
krijgen! Ieder heeft schijnbaar tegenwoordig 
een scherp mes in binnenzak of tas, een 
gebruiksaanwijzing hoeven ze niet eens te 
lezen. 

In de politiek zijn er meestal, vóór de klok 12 
uur slaat, nog wel enkelen met zo’n pittige 
uitspraak, die vele Nederlanders slapeloze 
nachten bezorgen… 
Je favoriete voetbalclub doet het weer goed 
mis…
 
Het is behoorlijk mistig, dus het vuurwerk is 
ook al geen sprookje, inderdaad waar 

wachten we op ?
Dat zal ik snel vertellen … 

Op een mooie betere wereld ! 
Als mensen zijn we onverbeterlijke 
optimisten.  
We weten zeker, dat we met een doel op 
deze aardbol zijn gezet. En dat bewijst wel, 
als je rondkijkt  en even nadenkt, wat een 
sprongen de mensheid heeft gemaakt al deze 
eeuwen. Gewoon al hoe ons dagelijks leven 
is veranderd.
Voor veel dingen druk je op een knopje en je 
eigen huis antwoord op tientallen wensen, de 
luxe druipt er af.
Zeker, er zijn vreselijke ziektes, maar tegelijk 
heeft ook de medische wereld zo’n grote 
sprongen gemaakt, wat er allemaal kan en 
wordt opgelost.
De techniek is amper bij te houden, zo 
verdringen de gebeurtenissen op dat gebied 
elkaar. Een nieuwe wereld, wat er allemaal 
toch kan met een computer.

Zeker, in de politiek zit er veel fout in heel de 
wereld, maar bedenk wel, ook daar kan een 
draai aan gegeven worden, want ook daar 
zijn het mensen, die de knopjes in handen 
hebben.
Waar zitten we op te wachten? Inderdaad.

Wij mensen schrijven het geschiedenis-
boekje, wij kunnen het maken of breken … 
Maar nu, inderdaad een nieuw jaar: 2019. 
Denk niet, dat wordt voor ons wel geregeld …
Nu, állen hand in hand, moeten we ons 
steentje bijdragen. Niet nonchalant, maar 
serieuze beslissingen nemen.  Niet voor ons 
zelf, maar voor ons állen.
 
Inderdaad:  Wáár wachten we op ?!!
Op mórgen, dan is het Nieuwjaar 2019 ! 
Morgen, pakken we het aan. Gaan we er 
stevig aan werken! 

Dan hoop en wens ik voor iedereen: een 
gezond, gelukkig, zinvol en vruchtbaar jaar!

Gelukkig 2019, Proost !
UTOPIA.

Lizette de Laat
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Boeken top 5
Taal voor de leuk
Paulien Cornelisse is een 
groot liefhebber van de 
Nederlandse taal. ‘Je 
ergeren? Dat doe je maar in 
je vrije tijd,’ zegt Paulien, om 
vervolgens als een detective 
op zoek te gaan naar taalver-
nieuwingen, miscommuni-
caties en bizarre gesprekswendingen. In Taal 
voor de leuk, haar derde taalboek, deelt ze haar 
nieuwste fascinaties. Waarom zegt de conducteur 
in de trein ‘UhLelystad’ in plaats van gewoon 
‘Lelystad’? Kun je beter ‘ARG’ whatsappen of 
‘ARGH’? Wat zijn dwangclichés? Auto-irritaties? 
En wat is woordaanelkaarplakkisme? Scherp, 
onderzoekend en met een vrolijk relativeringsver-
mogen neemt Paulien de taal onder de loep.

IJskoud
In 1993 verdwijnt tijdens nieuwjaarsnacht de zest-
ienjarige Johanna van Vliet op mysterieuze wijze. 
De politie staat voor een raadsel, het lijkt alsof 
het meisje in het niets is opgelost. Niemand heeft 
die bewuste nacht iets gezien en al snel lopen  
de weinige sporen die er zijn dood. Vijfentwintig 
jaar na dato verdiept inspecteur Ben de Groot 
van het coldcaseteam zich opnieuw in de zaak,  
in een ultieme poging hem alsnog op te lossen. 
Maar wanneer hij de familie hierover inlicht,  
lijken Johanna’s broer en bejaarde vader  
onaangenaam verrast door deze ontwikkeling. 
Johanna’s moeder is bijna aan de verdwijning 

van haar dochter ten onder 
gegaan, wat voor nut heeft 
het dan nu om alles weer op 
te rakelen? Alleen Johanna’s 
nichtje Olivia - die enkele 
jaren na de verdwijning is 
geboren - toont interesse  
in het mysterie rond haar 
tante. Zij begint haar eigen 
onderzoek en volgt een 
spoor dat uiteindelijk strekt 

tot in Denemarken en Groenland. Maar hoe meer 
ze ontdekt, hoe meer haar eigen leven in gevaar 
komt.

Rinkeldekink
Is een boek geschreven door Martine Bijl. Het 
gaat over de hersenbloeding die zij kreeg in 
september 2015. Na haar langdurige herstel in 
een revalidatieoord, waar zij vrijwel alles opnieuw 
moest leren, bracht ze nog enkele maanden door 
in een ziekenhuis, waar ze behandeld werd voor 
depressie. Haar taalvermogen bleef onaangetast. 
Over therapeuten, over welzijnstaal, de valklas en 
de ergotherapie, over angsten en wanen, over 
hoe het voelt als iemand anders in je brein is 
gekropen en daar de boel dreigt over te nemen 
schrijft ze eerlijk, met wrange humor, zonder 
opsmuk en daardoor indrukwekkend.

Martine Bijl is presentatrice, 
actrice, vertaalster van 
musicals, een graag geziene 
gast op televisie én de 
schrijfster van een aantal 
boeken. Na jarenlang het 
gezicht te zijn geweest van 
de reclames van HAK, 
presenteerde Martine Bijl de 
populaire televisieserie Heel 
Holland Bakt. Als schrijfster 

schreef ze boeken waaronder ‘Elfje Twaalfje’ en 
‘Sprookjes van de Efteling’. Na het krijgen van 
een hersenbloeding, schreef Martine Bijl het 
ingrijpende en geestige boek ‘Hindergroen’ over 
het langzame herstelproces en haar leven.

Tommie in de zorg
Tommie in de zorg bevat treffende observaties, 
waardevolle levenslessen en ontroerende ontmo-
etingen uit de dagelijkse praktijk van de gezond-
heidszorg. ‘Ik ga toch geen mensen wassen?’  
zei Tommie Niessen toen zijn moeder hem voor-
stelde om een tijdje in de zorg te gaan werken 
nadat hij met school was gestopt. Maar na een 
jaar ICT en een jaar marketing werd het tijd voor 
een nieuwe wending. Tommie ging de opleiding 
tot verzorgende volgen en meteen voelde het 
goed. Sinds zijn opleiding verpleegkunde werkt 
Tommie als zzp’er in de wijkzorg en in een hos-
pice. En het heeft hem veel gebracht. De zorg is 
niet stoer. Zeker niet onder jongens. Om zijn werk 
positiever onder de aandacht te brengen begon 
Tommie blogs te schrijven onder de titel ‘Tommie 
in de zorg’. Hij wilde laten zien hoe mooi het vak 
is én hoe moeilijk het soms kan zijn. Binnen no 

time had hij meer dan tien-
duizend volgers. En nu is 
daar dus het boek, waarin hij 
openhartig en eerlijk vertelt 
over Tommie in de zorg. 
Tommie in de zorg is een 
boek voor iedereen die 
bekend is met de zorgverlen-
ing óf juist helemaal niet.

Tommie Niessen, 27 jaar, is werkzaam als  
wijkverpleegkundige. Volgens Tommie zijn er veel 
vooroordelen over het werken in de zorg. Hij blogt 
en vlogt over zijn werk en probeert zo een positi-
ever beeld te creëren. Met het beeld dat Tommie 
schetst van het werken in de zorg, wil hij an-
deren, en vooral ook andere mannen, enthousiast 
maken voor het vak. 
 
Het boek beschrijft de dagelijkse praktijk van de 
gezondheidszorg. Het omschrijft ontmoetingen 
die je in je hart raken. Tommie beschrijft niet 
alleen de mooie kanten van de zorg, maar ook 
hoe moeilijk het soms kan zijn. De verhalen zijn 
oprecht en puur. 
 
Tommie probeert met dit boek ook een soort 
statement te maken. Hij omschrijft de zorg als 
een prachtig vak, maar ook hij ziet de negatieve 
punten van de zorg. Je moet een balans vinden 
tussen bureaucratie, administratie en de  
menselijke kant van de zorg Tommie heeft 
duidelijk veel liefde voor het vak. Het is mooi  
om te lezen hoe het hem lukt om iedere keer 
weer een bijzondere band op te bouwen met  
de patiënten. Humor, respect en passie zijn 
typerende woorden voor zijn manier van werken. 
 
Een echte aanrader! Mensen die niet werkzaam 
zijn in de zorg, krijgen een kant te zien van de 
zorg die ze nog niet kennen. Mensen die wel 
werkzaam zijn in de zorg zullen veel herkenning 
vinden in de woorden van Tommie. 
 
~ Soms is luisteren de beste zorg  
die je kunt geven ~ Tommie Niessen

De zeven zussen
Na de plotselinge dood van 
hun vader komen Maia en 
haar zussen bij elkaar in hun 
ouderlijk huis, een prachtig 
landhuis aan het Meer van 
Genève. De zussen werden 
als baby door Pa Salt ge-
adopteerd en krijgen na zijn 
dood allemaal een brief met 
een mysterieuze verwijzing naar hun afkomst. 
Maia’s verleden brengt haar naar Rio de Janeiro. 
Daar aangekomen probeert ze met de weinige 
aanwijzingen die ze heeft haar achtergrond te 
ontrafelen. Het voert haar tachtig jaar terug in de 
tijd, naar de bouw van het wereldberoemde 
Christus de Verlosser-beeld én de roerige jaren 
twintig in Parijs. Slaagt zij erin haar ware identiteit 
te achterhalen? De zeven zussen is het eerste 
deel uit een zevendelige serie over liefde, verlies 
en de zoektocht naar wie je werkelijk bent.

Lucinda Riley is geboren in Ierland en verhuisde 
in haar kinderjaren naar Engeland. Ze hield van 
lezen, verhalen schrijven en balletles. Ook had ze 
een grote interesse in geschiedenis. Op haar 
24ste schreef ze haar eerste boek. Haar boeken 
zijn vertaald in meer dan 30 talen. Riley is vooral 
bekend van de Zeven zussen serie. Het nieuwste 
boek uit deze serie is ‘Schaduw’. 

6 7VLEUGELNIEUWS VLEUGELNIEUWS



 

 

Meer Bewegen

Wekelijks wandelen

Bewegen is belangrijk voor iedereen, ook voor 
ouderen! Bewegen heeft positieve effecten op 
lichaam en geest. Daarnaast heeft muziek een 
positief effect op het brein. Bijna alle bewoners in 
verpleeghuizen bewegen te weinig, hier heb ik de 
afgelopen maanden onderzoek naar gedaan. mijn 
vraag was ‘Wat zou het effect zijn van beweging-
sactiviteiten met inbreng van muziek op het 
aantal beweegminuten per dag.’ Dit is onderzocht 
door in twee woningen te observeren, voor de 
inbreng van beweegactiviteiten met muziek en na 
inbreng van deze beweegactiviteiten. Er is twee 
keer één week geobserveerd. Met als resultaat 
dat bewoners in woning 2 is 23 minuten meer 
gaan bewegen en woning 3 is 26 minuten meer 
gaan bewegen! Prachtige resultaten waar nu 
verder op wordt doorgebouwd in woning 3. In 
woning 3 worden de beweegactiviteiten met 
muziek definitief geïmplementeerd. 

Als het weer het enigszins toelaat dan wordt er 
iedere dinsdag ochtend gewandeld. Fijn dat 
we vrijwilligers hebben gevonden die bereid zijn 
om iedere week mee te gaan lopen. 

Vind u het ook leuk om mee te wandelen?  
Meld je dan aan bij Mieke (verzorgende  
woning 3). Zij begeleid en ondersteund  
wekelijks de wandelgroep.

Opknapbeurt De Vleugel

Zomaar een dag op De Vleugel

U heeft het ongetwijfeld al gezien. Drie 
huiskamers zijn inmiddels opgeknapt en voor 
woning 3 zijn de spullen inmiddels besteld.  
We wachten vol spanning op de levering.

Iedere huiskamer heeft zijn eigen sfeer  
gekregen. Hopelijk bevalt het u. We hebben  
in ieder geval ons best gedaan om er iets  
bijzonders van te maken.

Al onze gangen zijn inmiddels ook voorzien van 
een nieuwe vloer. 

Helaas hebben ze nog niet alles kunnen afwerken 
omdat de vloeren niet overal droog genoeg zijn.  
In het verleden heeft er een lekkage gezeten en 
het vocht kon er niet uit. Tijdelijk wordt er nu een 
vocht doorlatend tapijt op geplaatst om het toch 
een beetje sfeer te geven. 

Hopelijk is de overlast beperkt gebleven en  
mogen we nu de komende tijd genieten van  
onze vernieuwde woonomgeving. 

We maken van een gewone dag een beautydag.  
Want daar knapt iedereen van op. 

Haren netjes in de krul, nagels netjes in de lak.  
Dan voel je je toch gewoon een ander mens?  
Kijkend naar de gezichten, zegt dit toch genoeg.

Het was een geslaagde dag voor onze bewoners! 

Walter Ceelen

Leonie van Stiphout

Kim van Doremalen
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Urenlang voor de buis, warme 
chocolade erbij, plaatjes van 
bevroren snorren en baarden, 
juichende menigte langs de 
kant, klunen, ondanks de kou 
de warmte voelen van de 
saamhorigheid, en een 
behoorlijk respect voor de 
mannen en vrouwen die zich 
aan deze tocht begaven.

De Elfstedentocht op de schaats 
is de eerste en daarmee de 
oudste tocht langs de elf steden 
van Fryslân. De Elfstedentocht 
gaat langs: Leeuwarden, Sneek, 
IJIst, Sloten, Stavoren, Hinde-
lopen, Workum, Bolsward, Harlin-
gen, Franeker, Dokkum. De Tocht 
is 200 kilometer lang en moet in 
een dag worden geschaatst.

In 1845 stond er in de krant dat 
drie Friese mannen in één dag  
11 steden af hadden geschaatst. 
Ze deden er 14½uur over.

In de winter van 1890-1891 
trokken honderden Friezen over 
het ijs. Ze probeerden steeds 
sneller te rijden. De recordtijd  
was toen 12 uur en 55 minuten. 
Als bewijs dat ze de hele route 
hadden gereden namen ze 
briefjes mee met daarop  
handtekeningen van de cafés  
en restaurants langs de route.  
De voorloper op het nu bekende 
‘afstempelen’.

Op 2 januari 1909 werd de  
eerste echte Elfstedentocht 
gehouden. Er deden 23 rijders 
aan mee. De mensen schaatsten 
toen nog op ‘houtjes’, ook wel 
Friese doorlopers  
genoemde. Tegenwoordig 
schaatsen de mensen op noren 
of klapschaatsen.

In 1909 werd de Vereniging de 
Friesche Elf Steden opgericht. 
Sindsdien organiseert deze 
vereniging de tocht. Dat kan niet 
elk jaar. Het is steeds weer 
afwachten of het koud genoeg 
wordt. Soms gaan er jaren voorbij 
zonder Elfstedentocht, zoals 
tussen 1963 en 1985 toen er 22 
jaar lang geen tocht kon worden 
gereden. In 1997 werd de tocht 
voor de vijftiende keer gehouden. 
Elke Elfstedentocht is anders 
soms schijnt de zon, soms waait 
het hard. In de verhalen over de 
oude tochten lees je over gruweli-
jke kou en bevroren lichaamsdel-
en. Mensen die aan de tocht 
deelnemen moeten veel kracht 
en doorzettingsvermogen heb-
ben. Vroeger had je geen spe-
ciale schaatspakken. De mensen 
trokken een paar hemden en 
truien over elkaar aan en stopten 
er soms kranten tussen om de 
wind tegen te houden. In 1929 
was het ijskoud en er stond een 
keiharde wind. In dat jaar op 12 

februari werd de Elfstedentocht 
gereden en vroor het toen  
18 graden. Niemand keek naar 
de start want het was veel te 
koud. De meeste wedstrijdrijders 
hebben de streep toen niet 
gehaald. Karst Leemburg  
verloor in dat jaar door de kou  
zijn grote teen.

Tot op heden zijn er vijftien 
tochten georganiseerd, waarvan 
de tot nu toe laatste in 1997.  
Deze staat op naam van Henk 
Angenent, hij reed de rit in 6 uur 
en 49 minuten, een heel verschil 
met de vroegere tochten. Je kan 
je afvragen hoe snel ze zouden 
kunnen rijden in 2019. Het blijft bij 
afvragen want de kans dat er met 
dit zachte winterweer nog wordt 
gereden is helaas echt minimaal. 
Ondanks onze pessimisme zullen 
de Friezen al bij wat vriesweer 
meteen roepen: ‘It giet oan. Wij 
zullen ook dit jaar weer met hen 
meeduimen, al is het uit nostal-
gisch oogpunt! 

Onze Jan lacht tevreden. Hij is samen met  
Mieke (verzorgende van woning 3) kleding  
gaan kopen in de stad. Tevreden en goed 
geslaagd weer terug naar huis.

Herinnert u zich deze nog?Gelukkig hebben we de foto’s nog…

Op de Vleugel zijn we altijd bezig met gezond, 
lekker en gezelligheid. De foto’s spreken voor 
zich. Zie ze maar eens stralen.

Terugblik op Sint
Leonie van Stiphout

Dat de sint weer in het land was 
zullen de bewoners van De 
Vleugel geweten hebben.  
Kijk maar eens hoe mooi de 
woonkamers waren versierd.
Er werd zelfs geknutseld om het 
nog gezelliger aan te kleden.
Wat hebben we heerlijk genoten 
van warme chocomelk met 
slagroom, gevulde speculaas 
en andere sintlekkers.
Ook mochten de bewoners van 
woning 2 hun schoen zetten.

Diana Vermeulen
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Een nieuw jaar, nieuwe kansen, 
laten we de sterren van de hemel dansen. 

Een zoen, champagne, en de beste wensen, 
omringd door zoveel lieve mensen.


