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Beste lezers, 
 
Voor u ligt onze laatste nieuwsbrief van dit jaar. Het einde van het jaar vind 

ik altijd een mooi moment om terug te blikken. Het jaar stond onder ande-

re in het teken van verhuizen: De bewoners, medewerkers en vrijwilligers 

van De Hoge Hof verhuisden naar Andalhof en Liefkenshoek. Onze wijkver-
pleging en dagbesteding verhuisden naar hun verbouwde, en ook ver-

trouwde, omgeving in De Loohof in Zetten. 

  

Naast nieuwe locaties is er meer nieuw: onze huisstijl, met als hoogtepunt 

ons nieuwe logo waarin de regie van de cliënten naar voren komt. Net als 

de geluksmomenten die we hen zo gunnen, want wij vinden dat iedereen 

een waardevolle oude dag verdient. Een dag met een glimlach. Ik moet u 

eerlijk zeggen dat ik die glimlach niet altijd had het afgelopen jaar. Want 

ook nu speelden corona en de maatregelen een grote rol. Na een kort ge-

voel van bijna terug zijn bij het ‘oude normaal’ zitten we nu helaas weer in 

een periode waarin voorzichtigheid geboden is. Dit betekent veel voor on-

ze cliënten, vrijwilligers en medewerkers. Ze gaan daar, ieder op zijn eigen 

manier, bewonderenswaardig mee om. 

 
Ik wens u veel leesplezier toe en sluit af door u en uw dierbaren fijne feest-
dagen te wensen. Ik hoop voor u op een mooi nieuw jaar, in geluk en ge-
zondheid met veel glimlachen! 
 
Groet, 

Jeanette Horlings-Koetje 
Directeur-bestuurder  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

P A G I N A  2  

 

 

 

 

N I E U W S B R I E F   

S T I C H T I N G  S A M E N  Z O R G E N   

 

In 2023 krijgen we er een nieuwe locatie bij. In woonomgeving Vire Hof in Driel 
wonen en leven mensen met en zonder zorgvraag naast elkaar. Stichting Samen 
Zorgen biedt er verschillende woonmogelijkheden met zorg en ondersteuning 
dichtbij. Mensen met een Wlz– of Zvw-
indicatie kunnen wonen in de zelfstan-
dige appartementen of de studio’s in 
woongroepen. Ook bieden we er dag-
besteding. 
 

Meer informatie leest u op 
www.virehof.nl. Binnenkort vindt u ook 
op onze website meer informatie en 
kunt u zich er inschrijven als belangstel-
lende en aanmelden voor de nieuws-
brief. Wilt u bericht krijgen als de infor-
matie beschikbaar is, stuurt u dan een e
-mail met uw naam en mailadres (als dit 
anders is dan het adres waar u mee 
mailt) naar virehof@stgsamenzorgen.nl 

Nieuwbouw Driel: Vire Hof in 2023 klaar 

Boostervaccin voor bewoners 

en medewerkers 
 Op vrijdag 10 december ontvingen de bewoners van onze locaties hun corona 

boostervaccin. Een bijzonder moment in de strijd tegen het coronavirus. Inmid-
dels hebben we zelfs een tweede vaccinatieronde kunnen organiseren. 

Met de boosterprik zijn de bewoners langere tijd zo goed mogelijk beschermd 
tegen corona. Ook is de kans dat ze ernstig ziek worden verkleind. Naast bewo-
ners hebben ook onze medewerkers de gelegenheid gehad zich op deze dag te 
laten vaccineren met het boostervaccin.  

Prijsaanpassingen 2022 

 Jaarlijks nemen de kosten voor personeel, de inkoop van producten en materialen 
toe.  Om deze kosten te kunnen dekken verhogen we ook dit jaar voor de meeste 
producten en diensten onze prijzen. Dit heet indexatie.  

De aangepaste prijzen vindt u terug in onze folders.  De prijzen in het restaurant 
van Liefkenshoek vindt u op de menukaarten. Wij hopen u er snel weer te mogen 
begroeten, wat nu even niet kan vanwege de coronamaatregelen. 
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En rijd dan niet stilletjes... 

 
    

 

 

...onze locaties voorbij. Dat heeft Sint zeker niet gedaan! Ook dit jaar hebben 
we op alle locaties genoten van een fijn Sinterklaasfeest.  

Andalhof 
Op donderdag 2 december bracht Sinterklaas een bezoek aan Andalhof. Dat 
was voor het eerst, want tijdens het vorige sinterklaasfeest bestond Andalhof 
nog niet! We gaven de Sint een warm welkom en een korte rondleiding. Hij was 
onder de indruk en voelde zich al snel thuis. We kennen dat gevoel… 
 
Het feest kon beginnen. We vierden het in de buurtkamers, onder het genot 
van warme chocolademelk met slagroom en gevulde speculaas. Er werden lied-
jes gezongen, verhalen verteld en cadeautjes uitgedeeld. Ook werd er getafel-
voetbald en een modeshow gelopen, mede mogelijk gemaakt door twee Pie-
ten. De sfeer zat er goed in en de bewoners hebben genoten met volle teugen. 

Liefkenshoek 
De volgende dag, vrijdag 3 december, was Liefkenshoek aan de beurt. Om tien 
uur ’s ochtends zaten bewoners klaar op het plein. Ze werden aangenaam ver-
rast toen er een speciale sinterklaasbingo van start 
ging. Deze werd door niemand minder dan de Sint 
zelf georganiseerd! Er waren drie Pieten van de partij. 
Ze zongen, dansten en maakten daarmee de bewo-
ners aan het lachen. 
 
De gezelligheid zette zich voort in de tuinkamer. Ter-
wijl bewoners genoten van chocolademelk en lekkers 
speelde onze muziektherapeut Ilse live sinterklaas-
muziek. Ook de beweegactiviteit, verzorgd door be-
wegingsfunctionaris Miriam en vrijwilliger Renate, 
was feestelijk: de Pieten deden fanatiek mee en dans-
ten zelfs op de tafels. Na afloop gingen ze bij een 
aantal bewoners op bezoek. 

Dagbesteding Loohof 
Het derde en laatste feestje vierden we zonder dat Sinterklaas er zelf bij was. 
Daar baalde hij van maar dat mocht de pret niet drukken! We dronken warme 
chocolademelk en proostten op de Sint. Hij had namelijk voor iedereen een 
mooi cadeau laten bezorgen: een tasje vol lekkernijen. Dank u Sinterklaasje!  

Wie zoet is krijgt lekkers… 
Dat geldt niet alleen voor bewoners, die allen een smakelijk sinterklaascadeau-
tje ontvingen. Sinterklaas had deze dagen ook voor medewerkers en vrijwil-
ligers wat lekkers. Hij gaf ze een banketstaaf en een zelfgeschreven gedicht. 
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Roosje van Heteren is een beeld dat Heteren verrijkt en 
verbindt. Dat doet ze sinds vorig jaar, toen er een 
wedstijd was. Door inwoners van Heteren werden 75 
houten Roosjes versierd en in hun voortuinen geplaatst. 
Daar waren ze te bewonderen tot de prijsuitreiking. Die 
was bij Liefkenshoek. Zowel deelnemers als de Roosjes 
waren van de partij. 

Kortgeleden organiseerde Roosje een tweede wedstrijd. 
Deelnemers maakten haar opnieuw na, alleen nu als 3D-
beeld. Het winnende Roosje is gemaakt door Mary. Zij 
heeft haar kunstwerk, gemaakt van tweedehands 
materialen, geschonken aan de bewoners van 
Liefkenshoek! Aan de onderkant ziet u steentjes die door Heterense kinderen zijn 
beschilderd.  

Ook ziet u stekjes van planten. Mary heeft deze geplaatst met de bedoeling dat 
bewoners ze kunnen meenemen naar hun appartement. Daarmee wordt de 
verbinding van het dorp met onze bewoners gesymboliseerd. We willen Mary 
nogmaals bedanken voor het prachtige geschenk. Haar Roosje is tentoongesteld bij 
onze receptie.  

 

 

N I E U W S B R I E F   

S T I C H T I N G  S A M E N  Z O R G E N   

 

Ik geef je een Roosje... 

Nu ook de kantoormedewerkers van Stichting 
Samen Zorgen De Hoge Hof hebben verlaten is 
het gebouw de afgelopen periode volledig 
leeggehaald. Veel spullen zijn gedoneerd aan 
Stichting 4WD-Care: hoog-laagbedden, rolstoe-
len en keukens. Maar ook gordijnen, maaltijd-
boxen en bestek dat niet mee kon of hoefde 
naar Andalhof is gedoneerd. Alle spullen gaan 
naar ziekenhuizen in en inwoners van het Kroa-
tische Glina en omgeving, waar vorig jaar op de 
dag na kerst een flinke aardbeving was.  

De medewerkers van Stichting Samen Zorgen 
zijn in afwachting van de nieuwbouw in Driel: 
Vire Hof, waar voor hen fijne kantoorwerkplek-
ken komen. Tot die tijd werken ze, zodra de co-
ronamaatregelen het weer toelaten, vanuit 
kantorenpand De Lingeburcht langs de snelweg 
A50 in Heteren. 

De Hoge Hof doneert aan 4WD-Care 
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Medewerkers en vrijwilligers: bedankt!

Wist u dat Stichting Samen Zorgen een eigen Facebookpagina heeft? Via deze pagina leest 
u regelmatig leuk nieuws over onder andere bijzondere activiteiten op onze locaties, maar 
ook organisatienieuws én de laatste vacatures. U vindt ons door te zoeken op ‘Stichting Sa-
men Zorgen’. 
 
Ook op onze LinkedIn pagina is regelmatig nieuws te vinden, en delen we vacatures. Heeft 
u LinkedIn? Volgt u dan onze pagina en blijft op de hoogte! 

 

Volg ons op social media 

De maand december is een maand van vieren en dankbaarheid. In het bijzonder 
zijn we dankbaar voor de inzet en betrokkenheid van onze medewerkers en vrij-
willigers. Dankzij hen gaan de zorg en ondersteuning altijd door en beleven cliën-
ten elke dag een waardevolle dag. Als blijk van waardering ontvingen alle mede-
werkers en vrijwilligers daarom in de laatste weken van december hun einde-
jaarsattentie. We wensen jullie er veel plezier van! 

 

 

https://www.facebook.com/stgsamenzorgen.nl
https://www.linkedin.com/company/stichting-samen-zorgen/
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Ook hier werken vrijwilligers,  

en daar zijn we trots op! 

Videoteam De Hoge Hof: einde van een tijdperk      

Met de sluiting van De Hoge Hof en de verhuizing naar de Andalhof, stopt na 

bijna 30 jaar het videoteam van De Hoge Hof.  Hier een gesprek met enkele 

leden van het videoteam: 

Het begin                                                                                                                                                                                         

Het Videoteam van De Hoge Hof is gestart in 1991 als ‘videoteam Loohof/

Hoge Hof’ en heeft door de jaren heen meerdere leden gekend, veel van hen 

zijn inmiddels overleden. 

Op dit moment bestaat het team uit Jan Bijl 

(cameraman en montage), Gerrit van Doorn 

(voorzitter, cameraman en montage), Alfred 

Cozijnsen (cameraman en montage), Thea Co-

zijnsen-Ouwejan (secretaresse) en Philomeen Merkus-Roelofs. 

(filmvoorbereider) 

Opnames                                                                                                                                                                                 

Jarenlang heeft het videoteam opnames gemaakt van allerlei bijzondere, maar 

ook gewone dingen die zo karakteristiek zijn voor deze omgeving;  Zoals het 

25-jarig bestaan van Stichting Samen Zorgen, herdenkingen, trouwerijen, car-

naval, feestelijke openingen, en er zijn zelfs opnames van de omgeving ge-

maakt vanuit de lucht!  

Als mensen iets wilden laten filmen dan konden ze het videoteam bellen; het 

team kwam vervolgens langs met hun filmcamera. 

Het filmen werd pro-deo gedaan, er was geen subsidie, geld kwam binnen via 

donaties, of verkoop van dvd’s. Van dit geld werd weer nieuwe apparatuur ge-

kocht. De camera waarmee in het begin werd gefilmd was toen nog een enorm 

zwaar apparaat, met zware accu’s. Inmiddels wordt gewerkt met een veel lich-

tere camera. Het team kwam elke maand samen in De Hoge Hof voor overleg. 

En wekelijks werd in de studio in De Hoge Hof alles gemonteerd.  

Uitzendingen De Hoge Hof                                                                                                                                                     

Het videoteam verzorgde elke donderdag de uitzending voor bewoners van 

De Hoge Hof; mensen konden via de kabel (videokanaal) op hun eigen kamer 

naar de uitzendingen kijken. Dit werd enorm gewaardeerd en er werd veel ge-

keken. Ook de mensen rondom De Hoge Hof (Hofstaete en de aanleunwonin-

gen) konden deze uitzendingen thuis bekijken. 
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Helaas was het vanwege corona niet meer mogelijk om uitzendingen bij 

de mensen thuis te verzorgen. Wel ging De Hoge Hof door met weke-

lijkse uitzendingen in de zaal en in de huiskamer zodat bewoners nu ge-

zamenlijk naar de beelden konden kijken. 

Herinneringen                                                                                                                                                                    

Het videoteam maakte door de jaren van alles mee. Hier een paar herin-

neringen: 

Een van de leden van het videoteam heeft een keer het carnaval ge-

filmd. Na afloop, lopend op weg naar huis, vergat hij de camera uit te 

doen. Zo stond de hele weg terug op beeld! 

Of die keer dat het team arriveerde bij een bruiloft in Opheusden en de 

camera het ineens begaf. Gelukkig was een van de teamleden een ma-

nusje van alles en heeft de camera in zijn auto weer aan de praat gekre-

gen. 

Ook heeft een teamlid ooit per ongeluk tijdens het toiletbezoek de ca-

mera laten draaien, deze beelden zijn vanzelfsprekend nooit uitgezon-

den! 

Het team maakte soms hele lange dagen, bijvoorbeeld als er een brui-

loft moest worden gefilmd, dat filmen begon om 6.30 uur ‘s ochtends 

bij het huis van de bruid en eindigde in de late uurtjes als het feest was 

afgelopen. 

Een kast vol materiaal                                                                                                                                                              

Er zijn in de loop der jaren vele videobanden gemaakt door het team, 

deze zijn inmiddels overgezet op dvd’s. Deze dvd’s gaan vanzelfspre-

kend mee naar Andalhof, zodat de bewoners nog lang kunnen blijven 

genieten van deze prachtige - soms inmiddels historische - beelden! 

Een mooie tijd                                                                                                                                                                    

De teamleden geven aan dat ze kunnen terugkijken op een mooie tijd: 

“veel gedaan, veel geleerd en altijd stond het plezier voorop! We had-

den het leuk met elkaar en we gaan het ze-

ker missen!” 

Stichting Samen Zorgen waardeert de jaren-
lange inzet van videoteam De Hoge Hof!  En 
mede namens de bewoners: bedankt voor 
de vele uren kijkplezier!  
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Op Liefkenshoek wordt op twee van de vijf woningen voor mensen met de-
mentie, woning 10 en 11, sinds kort samen met bewoners gekookt! Het initia-
tief kwam van een aantal medewerkers en blijkt een succes. 
 
Koken is van bijzondere waarde voor de bewoners. De prikkels, gezelligheid en 
geurbeleving zorgen voor een glimlach en een toename van het gevoel van ge-
luk en een waardevolle dag. Ook zien we dat bewoners meer eten en drinken.  
 
In de toekomst zou het mooi zijn als gezamenlijk koken kan uitgroeien tot een 
echte traditie. Op alle woningen uiteraard! Op dit moment gooit de ontwikke-
ling van het coronavirus roet in het avondeten, maar toch doen we alvast een 
oproep: we zijn op zoek naar mensen die het leuk vinden om op vrijwillige ba-
sis, samen met cliënten en medewerkers, in Liefkenshoek te koken en eten. 
 
Denk er alvast over na: ben of ken jij degene die onze bewoners zoeken..?  
Zo ja, neem dan gerust contact op met Hanneke Nieboer, vrijwilligerscoördina-
tor: 06 – 5763 9474 of h.nieboer@stgsamenzorgen.nl 

N I E U W S B R I E F   

S T I C H T I N G  S A M E N  Z O R G E N   

Samen koken op de woningen 

mailto:h.nieboer@stgsamenzorgen.nl
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Kleien op Andalhof 

Bij Stichting Samen Zorgen hebben we een veelzijdig activi-
teitenaanbod. Bijvoorbeeld activiteiten die draaien om bewe-
gen in gezelschap. Eén daarvan vindt elke dinsdagmiddag 
plaats in de buurtkamer in Andalhof. Wanneer het vaste 
koffie- en theemoment erop zit maken we de tafel leeg. Ver-
volgens gaan we kleien! De bewoners gaan aan tafel en krij-
gen een potje kleurrijke klei die niet plakt of afgeeft. Klei 
prikkelt de zintuigen, maar het voornaamste is natuurlijk dat 
het uitnodigt tot bewegen. Bewegingsfunctionaris Miriam 
Beulakker vertelt: 
 
"Kleien is een serieuze beweegoefening en draait niet alleen 
om plezier hebben. Door te kleien: 
- versterken de handspieren; 
- verbetert de hand-oogcoördinatie; 
- vergroot het bewegingsbereik van de vingergewrichten; 
- en verzacht eventuele pijn, veroorzaakt door bijvoorbeeld artrose of stijve handen. 
Bovendien is samen kleien een ontspannende bezigheid die niet als een oefening aan-
voelt. 

Toen we net startten met deze activiteit lieten we bewoners expe-
rimenteren met de klei. Ze waren zelfstandig aan het rollen, kne-
den en duwen. De eerste figuren die ze maakten waren gehaktbal-
len, pannenkoeken en braadworsten. Er werd al snel gelachen en 
bewoners vertelden enthousiast verhalen van vroeger. Zo gaat het 
elke keer: de bewoners beleven samen een gezellige middag en 
genieten van de activiteit!" 

 

Werken bij Stichting Samen Zorgen 

Draagt u graag bij aan het betekenisvol ouder worden van de cliënten? Kijk dan eens 
op onze website voor de meest dankbare en waardevolle banen in de zorg. Van mana-
ger bedrijfsvoering tot flexpool medewerker: www.stgsamenzorgen.nl/vacatures.  

 

http://www.stgsamenzorgen.nl/vacatures


 

Bezoekadressen: 

Andalhof  

Hoofdstraat 73-75  

6673 BC Andelst  

 

Liefkenshoek 

Hyacintenstraat 23 

6666 BR Heteren 

 

026-4722214 

info@stgsamenzorgen.nl 

www.stgsamenzorgen.nl 

Postbus 22, 6665 ZG Driel 

Onze visie: 

WARM VOOR ELKAAR 

Cliënten ervaren bij ons dat ouder wor-
den betekenisvol is en houden daarbij 
zelf de regie. Samen beleven we geluks-
momenten, verbinding en kwaliteit van 
leven. Met warme aandacht voor elkaar. 

Met onze wijkverpleging en maaltijdser-
vice aan huis zijn we altijd dichtbij. Is thuis 
wonen (tijdelijk) niet meer mogelijk, dan 
bieden we graag een nieuw thuis op onze 
locaties Andalhof in Andelst en Lief-
kenshoek in Heteren. Onze dagbesteding 
in Zetten biedt activiteiten en zorgt voor 
sociale contacten. 
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Als u deze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen, stuurt u dan een e-mail naar  
receptiessz@stgsamenzorgen.nl, of als u deze nieuwsbrief digitaal ontvangt klik hier  

 

Afmelden nieuwsbrief  

Zorgkaart Nederland 
Uw ervaring met onze zorg en dienstverlening vinden wij belangrijk. Laat ons weten 
wat u van ons vindt. Door uw ervaring te delen leren wij wat we goed doen, maar 
ook wat beter of ánders kan.  Bovendien helpt het anderen om een passende keuze 
te maken voor een zorgaanbieder. Nóg een belangrijke reden voor ons als organisa-
tie is dat het invullen van voldoende waarderingen bijdraagt aan een ruimer budget 
voor de zorg voor onze bewoners. Dus ook voor uw vader, moeder of naaste. 
Op de website www.zorgkaartnederland.nl kunt u een waardering plaatsen. Het 
achterlaten van uw reactie gebeurt anoniem en kost u slechts een paar minuten. 
Ontvangt u deze nieuwsbrief digitaal? Klik dan hier om direct uw waardering te 
plaatsen.  
 
Alvast onze hartelijke dank!  

mailto:receptiessz@stgsamenzorgen.nl
mailto:Receptie%20Stichting%20Samen%20Zorgen%20%3cReceptiessz@stgsamenzorgen.nl%3e?subject=afmelding%20nieuwsbrief%20
https://www.zorgkaartnederland.nl/zorginstelling/verpleeghuis-en-verzorgingshuis-stichting-samen-zorgen-herveld-15138

