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INTERVIEW MET JENNY PLOEG
Op 1 augustus j.l. is onze nieuwe directeur/bestuurder, Jenny
Ploeg begonnen bij Stichting NiKo. Wij hebben Jenny geïnter
viewd om u kennis te laten maken met haar.
Jenny, kun je wat over jezelf vertellen?
Ik ben in Ede geboren en heb, naast Ede, op diverse andere
locaties gewerkt en gewoond in Noord-Brabant, Utrecht en
Zuid-Holland. Ik woon nu in Den Haag en als ik ergens in de
stad moet zijn, pak ik graag de fiets. In mijn vrije tijd doe ik
aan yoga en vind ik het heerlijk om te fietsen, te wandelen of
te lezen.
Wat heb je hiervoor zoal gedaan?
Ik heb altijd in de zorg gewerkt en ben mijn carrière gestart als
verpleegkundige. Ik heb op diverse locaties in het land gewerkt,
zoals ik al vertelde. Mijn laatste werkplek was in Rotterdam.
Daar was ik directeur bij Aafje, een grote ouderenzorgorgani
satie.
Hoe ben je bij Stichting NiKo terecht gekomen?
Ik zag de vacature voorbij komen en ik was meteen enthousi
ast over de ontwikkelingen binnen Stichting NiKo. De klein
schaligheid van de organisatie sprak mij aan.
Wat gaf de doorslag voor jou om de nieuwe directeur/
bestuurder te willen zijn van Stichting NiKo?
Zoals ik al zei, sprak de omvang van de organisatie mij erg aan,
maar ook de positieve uitstraling van Stichting NiKo en de in
novaties waar Stichting NiKo mee bezig is.

Deze veranderingen en ver
nieuwingen helpen ons om de
juiste zorg aan de zorgvragers
te bieden.
Wat zijn je plannen bij
Stichting NiKo?
Ik wil met elkaar zorgen voor
een fijne omgeving waar men
sen prettig werken en wonen.
Zowel binnen De Nieuwpoort,
De Kooimeer en De Palatijn als
in de thuissituatie bij de zorgvragers in de wijk.
Het iPVB wil ik verder uitbouwen, waardoor er meer eigenaar
schap bij de zorgvragers komt te liggen en zij een eigen inbreng
hebben in de keuzes van de zorg en dienstverlening. Het is dan
ook belangrijk om te investeren in de werving van nieuwe
medewerkers en het binden en boeien van onze huidige me
dewerkers. Daarnaast vind ik het belangrijk om mensen de kans
te geven zich maximaal te ontplooien.
De komende maanden is de verhuizing van de zorgvragers en
de medewerkers uit De Kooimeer erg belangrijk en verder volg
ik graag de ontwikkelingen in de gemeente en de wijk om hier
weer op in te kunnen spelen.
Bedankt voor het interview Jenny en heel veel succes en
plezier bij Stichting NiKo gewenst!
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ACTIVITEITEN IN DE KOOIMEER

“MONIQUE ZINGT”
Op dinsdag 11 september
komt Monique naar
De Kooimeer en komt met
het programma: “Weet je
nog wel….”. Bijzondere
herkenbare liedjes uit
vroegere tijden, zoals
"Spiegelbeeld, op een
mooie Pinksterdag, net als toen” etc. etc. Aanvang
14.30 uur in de recreatiezaal.

ACTIVITEITEN IN DE NIEUWPOORT
SHANTYKOOR
"DE BAKZEUNTJES"
Op dinsdag 25 september
komt het Shantykoor voor
u optreden in
De Nieuwpoort. Een shanty is een lied dat vroeger
onder het werk aan boord van grote schepen werd
gezongen. Het repertoire bestaat hoofdzakelijk uit
deze shanty’s en wordt aangevuld met zeemanslie
deren. Aanvang 14.30 uur in de Orangerie van De
Nieuwpoort.

NOTEREN IN DE AGENDA:
22 september Burendag
27 september - 6 oktober Week tegen eenzaamheid
In De Nieuwpoort zal iets worden georganiseerd voor
Burendag op 22 september en voor zaterdag 29
september. Wat er te doen is, zal binnenkort in De
Nieuwpoort worden gedeeld.
KERKDIENSTEN
De kerkdienst in
De Nieuwpoort is deze
maand op donderdag 6
september om 10.00 uur.
Deze dienst wordt gehou
den in het stiltecentrum
van De Nieuwpoort op de 2de etage.
De kerkdiensten in De Kooimeer zijn deze maand op
donderdag 13 en 27 september om 10.00 uur in de
Kapel. Op zaterdag 8 en 22 september om 18.30 uur
zijn er diensten m.m.v. van het koor.

H & A MODE
GEESTELIJK VERZORGER
H & A Mode is op dinsdag
18 september van 10.00
tot 15.00 uur weer in
De Nieuwpoort met
betaalbare dames en he
renkleding. Inclusief een
modeshow. De mode
show begint om 11.00
uur.
VAN DER STELT HULPMIDDELEN
Van der Stelt Zorgmiddelen en Homeservice is een
bedrijf dat dienstverlenend is in de Zorgmiddelen
branche. Dit bedrijf adviseert u persoonlijk over de
diverse mogelijke hulpmiddelen.
Op donderdag 13 september zijn zij aanwezig in: De
Kooimeer: van 10.00 tot 12.00 uur en in De Nieuw
poort: van 14.00 tot 16.00 uur.

Zoals u in De Meerpoort van augustus heeft kunnen lezen,
neemt Elise Vorstermans binnenkort afscheid van ons. Voor
haar vervanging zijn wij op zoek gegaan naar een nieuwe
collega en dit is al snel gelukt. Begin september zal onze
nieuwe geestelijk verzorger al beginnen bij Stichting NiKo.
Haar naam is Kitty Bouwman
en zij woont in Amsterdam.
Kitty is opgegroeid in de omge
ving van Hoorn en heeft on
langs een boeiend project over
ouderenwerk afgerond in Den
Haag. Samen met Jan den Haan
zal zij invulling gaan geven aan
de geestelijke verzorging bin
nen Stichting NiKo.
Wij heten Kitty Bouwman van harte welkom en wensen haar
een plezierige tijd bij Stichting NiKo!

2

September 2018

BANG VOOR DE ROBOT?
Is het niet absurd , mensen, dat iemand die totaal niet met een
wegenkaart overweg kan, toch foutloos met zijn auto van
Alkmaar naar - pak hem beet - de Dordogne kan rijden? Terwijl
zijn slechtziende oma in De Nieuwpoort, De Kooimeer of De
Palatijn zonder een helpende arm zelfs de receptie of het res
taurant niet weet te vinden? Een wandeling van nog geen
vijftig meter!
Waar denkt u zelf aan bij het woord “robots”? Ziet u dan een
soort Pinokkio voor u, die “ik lieg niet!“ roept als u zijn neus
aanraakt? Of aan een zwart
doosje met een verdacht lichtje,
dat u op de foto zet als u een
banaan uit de fruitschaal
pikt? it soort uitvindingen be
staat gelukkig niet. Maar heeft u weleens aan een robot in de
gedaante van een rollator gedacht? Die bestaat wel. Het is een
soort “helphond” op wielen. Zijn portret ziet u hier.
De uitvinder, de Roemeense
Maja Rudinac heeft een jaar
lang in zorginstellingen onder
zocht welke mogelijkheden de
robottechniek biedt om voor
gehandicapte en/of oudere
mensen het leven zowel veili
ger als comfortabeler te maken.
Het resultaat heet “LEA”...
Het is deze keer geen toekomstmuziek. De fabriek waar inmid
dels 75 LEA's het levenslicht hebben aanschouwd, terwijl er
nog eens vijfhonderd in de maak zijn, staat in Ypenburg .
Wilt u meer weten over LEA's mogelijkheden of bent u geïnte
resseerd in de robotica als zodanig, klamp dan gerust een re
dactielied van “De Meerpoort” aan. Dan komen we op dit
interessante onderwerp terug.

GEDICHT
Elke dag de zon dat is een zegen
Maar zo over de 30 graden valt het tegen
Wat trek ik aan, of wat doe ik uit
Komt ’t windje uit ’t Noorden of is die Zuid?
Wij ‘oudjes’ behoeven niet meer hard te werken
Maar onze verzorgers zullen het echt wel merken
Elke dag beginnen zij voor ons weer opgewekt
Hiervoor verdienen zij een Pluim en veel respect
Lieve Dames en óók de Heren
Wij danken U vele vele keren!
Tineco van Rosmalen-de Lang
Locatie De Nieuwpoort

Tom Koopman
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VAKANTIEPLANNEN?
De zomer geeft velen van ons de kriebels om eropuit te gaan,
om de zon op te zoeken en vakantie te gaan vieren.
U woont in een zorginstelling en daardoor maakt u gebruik van
de Wet Langdurige Zorg (WLZ). Deze wet kent duidelijke
richtlijnen over uw aan- en afwezigheid binnen de zorginstel
ling waar u zich aan dient te houden. Aangezien wij begrijpen
dat u niet volledig op de hoogte zult zijn van de wetgeving
WLZ, brengen wij het volgende onder uw aandacht.
Het komt er in het kort op neer dat u, met toestemming van
de zorginstelling, maximaal 14 dagen aaneengesloten afwezig
mag zijn. En per kalenderjaar mag u maximaal 42 dagen
(inclusief de weekenden) afwezig zijn. Mocht u langer dan 14
dagen weg willen gaan en u heeft daarvoor geen toestemming
gevraagd, dan kunnen wij uw appartement niet langer voor u
aanhouden. Stichting NiKo is dan genoodzaakt om de zorg te
beëindigen. Uw appartement zal in dat geval dan ook leeg
opgeleverd moeten worden.
Wij begrijpen dat dit een strenge regel is waar wij ons aan
moeten houden. Heeft u vragen hierover dan staan wij u graag
te woord.
U kunt hiervoor contact opnemen met onze collega's van
Zorgbemiddeling, Annet Ranzijn en Wilma Evers via telefoon
nummer 072-5185000.

REDACTIE
De redactie van de Meerpoort bestaat uit: Tom Koopman,
locatie De Kooimeer, Cynthia Giezenberg, Julie Maria,
secretariaat locatie De Nieuwpoort.

De Meerpoort digitaal
Het is mogelijk om de Meerpoort digitaal te
ontvangen. Wilt u hiervan gebruik maken, geef
dan uw emailadres door aan:
communicatie@stichtingniko.com. Elke maand
krijgt u de Meerpoort dan per mail in een PDF
bestand aangeboden. Zorgvragers en de bewo
ners van de zorgwoningen zullen gewoon de
papieren Meerpoort blijven ontvangen.
De Communicatiecommissie

CIJFERPUZZEL
Vul de ontbrekende getallen in zodat de optelsom per rij of
kolom de uitkomst geeft zoals u in het hokje achter de rij of
onder de kolom ziet staan. Ook geldt dit voor de twee diago
nale lijnen.

