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Cliënten van ‘t Scheepsruim 
brachten prinses Beatrix op haar 
verjaardag in januari felicitaties 
en narcissen. Hiervoor gingen ze 
met zijn allen naar kasteel 
Drakensteijn in Lage Vuursche. 

Een actie die prinses Beatrix erg 
heeft gewaardeerd, zo bleek uit 
de brief die een paar dagen later 
bij ‘t Scheepsruim binnenkwam.

Op onze facebookpagina kunt u 
de inhoud van de brief lezen.  
Omdat je tenslotte niet elke dag 
post van een prinses krijgt heeft 
elke cliënt van ‘t Scheepsruim 
een kopie gekregen voor thuis.

POST VAN BEATRIX

Op onze locatie ‘t Scheepsruim is 
het mogelijk uw verjaardag of 
trouwdag te vieren. De locatie is 
goed bereikbaar en beschikt over 
een gezellige en huiselijke 
ontvangst- en feestruimte. Naast 
de locatie bieden wij ook de 
mogelijkheid om de catering en 
bediening door ons te laten 
verzorgen. U kunt zo optimaal 
genieten van uw gasten en feest. 
Voor meer informatie kunt u 
contact opnemen met Sabine op 
telefoonnummer 035 631 68 97.

FEESTLOCATIE

Niek  & 
    Sabine Visscher

Lente! Wat hebben we al genoten 
van de eerste mooie dagen. Een 
blokje om, een stukje fietsen, 
plantjes halen in het tuincentrum 
of gewoon in het zonnetje een 
rustmomentje. De activiteiten 
verschuiven meer en meer naar 
buiten. Op de locaties zijn we ook 
druk bezig om de ‘buitenboel’ op 
orde te brengen. Dankzij 2 subsi-
dies van het Oranjefonds hebben 
we recent twee nieuwe buiten-
projecten kunnen realiseren. Meer 
hierover leest u verder in deze 
nieuwsbrief.
De ontwikkelingen bij Onvergetelijk 
Leven staan niet stil.
De Voldoening heeft nu een  aparte 
ruimte voor rust en individuele 
begeleiding . ‘t Scheepsruim is 
recent uitgebreid met een ruimte 
voor een nieuwe groep en een 
prikkelarme ruimte. 
Omdat wij regelmatig getoetst 
worden door gemeenten en ver-
zekeraars weten we dat we de 
zaakjes goed op orde hebben op 
het gebied van kwaliteitszorg. Ook 
in na- en bijscholing blijven we 
investeren. We vinden het belang-
rijk dat ons personeel op de 
hoogte blijft met  ontwikkelingen 
in dementiezorg. 
En natuurlijk houden we u ook 
graag op de hoogte over zaken in 
en rondom onze locaties. Daarom 
ontvangt u deze nieuwsbrief, nr 4 
alweer. Vriendelijk groet,

Cliënten van ‘t Scheepsruim maakten 
recent kennis met de Tovertafel. Meer 
over dit innovatieve programma  leest u 
verderop in deze nieuwsbrief.



EVEN VOORSTELLEN In de laatste nieuwsbrief deden 
we een oproep voor een chauffeur. 
Ook plaatsten we een bericht op 
facebook. Dit leverde veel enthou-
siaste reacties op. Waaronder die 
van Marc Eenhoorn. Marc is sinds 
kort onze nieuwe collega en is als 
chauffeur voornamelijk in en rond-
om Loosdrecht en Vleuten/de 
Meern te vinden. 

DUOFIETS
Wat een plezier beleven we met zijn 
allen toch aan de Duofiets. Echt 
een aanwinst waar we elke dag nog 
super blij mee zijn.  

Fietsen is niet alleen gezond en 
leuk; het is voor mensen met 
dementie ook een zinvolle 
activiteit.  Buitenlucht en 
buitenlicht helpen bij preventie en 
genezing van depressiviteit. Daar-
naast werkt bewegen remmend 
op de dementie. Leerlingen van 
het Kalsbeek-college in Woerden 
namen recent, in het kader van hun 
maatschappelijke stage, de 
deelnemers van de Voldoening mee 
op een fietstochtje. 

NL DOET IN BEELD
Van het Oranjefonds kregen we 
in het kader van NLdoet twee 
subsidies. Eentje voor het 
realiseren van verrijdbare 
plantenbakken voor onze locatie 
in Loosdrecht. De 2e subsidie 

ontvingen we voor een kas voor 
de locatie AllerTijden.  Beide 
projecten zijn tijdens NLdoet 
gerealiseerd met behulp 
vrijwilligers, waaronder 3 
leerlingen van het ROC.

‘HET  DOET ZO ZEER’
Afgelopen maand gingen wij met 
een aantal collega’s naar de 
documentaire ‘Het doet zo zeer’ 
van Heleen van Royen. Hierin 
schetst zij een portret van haar 
moeder bij wie beginnende 
dementie is geconstateerd. 
Ruim een jaar lang volgt Heleen, 
die de camera grotendeels zelf 
bedient, haar moeder in haar 
ziekteproces. Ze neemt je mee 
naar de artsen, zorginstellingen 
en klinieken, en focust met name 
op het verzet dat haar moeder 
tegen dit alles probeert te bieden. 
Terwijl Heleen probeert haar 
moeder gelukkig te maken, heeft 
zij er zelf allemaal geen zin meer 
in. Ze wil niet verhuizen, geen 
nieuwe heup; ze wil überhaupt 
geen hulp. Ze wil eigenlijk niets 
meer. We waren het er unaniem 
over eens dat het verhaal herken-
baar, ontroerend en indrukwekkend 
was. Tevens voor ons ook leer-
zaam.  De documentaire draait 
nog in de bioscoop.

TIP: Op een aantrekkelijke manier meer kennis krijgen over dementie e/o 
meer begrip voor de situatie waarin een persoon met dementie zich 
bevindt? Kijkt u eens op www.dementiegame.nl

http://www.dementiegame.nl
http://www.dementiegame.nl


HEEFT U TUINGEREEDSCHAP OF ANDERE 
TUINSPULLEN OVER?                                                                
Op alle locaties is dit meer dan welkom.  Nu het buitenseizoen is 
aangebroken proberen we zoveel mogelijk in de tuin aan de slag te 
gaan.  Indien u zelf een klusje heeft, bijvoorbeeld het schoonmaken van 
tuinmeubilair of het repareren, een verfklusje....ook hier staan we voor 
open. Indien u tuinspullen heeft of vragen kunt een e-mail sturen naar 
info@onvergetelijkleven.nl o.v.v. tuinspullen.

TOVERTAFEL
De Tovertafel is speciaal ont-
wikkeld voor ouderen met 
dementie. De unieke en 
interactieve spellen, bestaand 
uit lichtprojecties op tafel, zijn 
ontwikkeld om de spelers te 
stimuleren in zowel fysieke 
activiteit als sociale interactie. 

De Tovertafel doorbreekt 
apathie bij ouderen met

dementie door op een speelse 
manier beweging en gesprek-
ken onderling te stimuleren. 

Afgelopen maand konden de 
deelnemers van ‘t Scheepsruim 
kennismaken met de Tovertafel 
middels een demonstratie. De 
deelnemers waren allemaal 
enthousiast en genoten zicht-
baar van deze nieuwe activiteit.

De Tovertafel sluit perfect aan 
op de behoeften van onze 
cliënten. Om die reden en de 
positieve ervaringen willen wij 
de Tovertafel graag aan ons 
activiteitenprogramma 
toevoegen.  

Om dit te realiseren gaan we op 
zoek naar sponsoren. Wordt 
vervolgd.

De Tovertafel lokt op 
natuurlijke wijze sociale 
interactie uit tussen de 

mensen rondom de tafel.

De Tovertafel is gebaseerd op 
wetenschappelijk onderzoek 

aan de TU Delft en VU 
Amsterdam

FEEST
Donderdag 30 maart was het 
feest. Niek was jarig. Een 
gelegenheid die de deelnemers 
van de Voldoening en Allertijden 
niet zomaar voorbij lieten gaan. 
Het feestvarken werd 
getrakteerd op mooie cadeaus 
en knutsels.

NATUUR
Wat zijn we toch gezegend met drie 
locaties in een natuurlijke omgeving. 
Dat de nabijheid van groen en natuur 
een heilzaam en ontspannend effect 
heeft op mensen met dementie zien 
we dagelijks.
In Kamerik en Loosdrecht genieten 
we volop van het voorjaar en de 
ontluikende lente.
Bij Allertijden zijn er weer volop lam-
metjes en wat genieten onze deel-
nemers toch van deze kleine wolbaal-
tjes. Ook de kalfjes bij de Voldoening 
kunnen momenteel rekenen op veel 
aandacht en knuffels. 
En bij ‘t Scheepsruim trekken we er 
regelmatig op uit naar het bos alwaar 
de zintuigen volop geprikkeld 
worden.
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Utrechtseweg 273
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WIJ WENSEN U FIJNE PAASDAGEN.  2e paasdag (17 april) zijn alle locaties gesloten en is er geen dagbesteding.

LET OP
Alle locaties zijn gesloten op

17 april, 2e Paasdag
27 april, Koningsdag

25 mei, Hemelvaartsdag
5 juni, 2e Pinksterdag

UIT DE KRANT (30/3/’17)

Gepensioneerden die vrijwilligers-
werk doen hebben minder kans op 
dementie dan gepensioneerden 
die dat niet doen. Dat blijkt uit 
onderzoek onder Zweedse burgers 
die in 2010 met pensioen gingen 
en vijf jaar door een team 
wetenschappers werden gevolgd.

Het team bracht in kaart hoe 
geheugenverlies, afnemend leer-
vermogen en taalgebruik zich 
ontwikkelden bij drie groepen 
senioren. De ene deed minimaal 

een uur per week 
vrijwilligerswerk, de tweede af 
en toe en de derde nooit.
De ouderen die regelmatig als 
vrijwilliger bezig waren, hadden 
na vijf jaar opmerkelijk minder 
concentratieproblemen, kon-
den helderder denken en 

hadden minder moeite met 
herinneringen dan de gepensio-
neerde werknemers die zelden of 
nooit vrijwilligerswerk deden.

De resultaten van het onderzoek 
zijn gepubliceerd in het 
psychologisch en medische 
tijdschrift PlosOne. 
Het werd verricht door 
wetenschappers van de Vrije 
Universiteit Brussel, de Katholieke 
Universiteit Leuven en 
universiteiten van Stockholm, 
Swansea en Calgary.

Het was een wens van de heren 
bij Allertijden. Een houtkachel 
in de werkschuur. Vorig jaar 
tijdens NLdoet hebben we hem 
kunnen plaatsen en wat een 
plezier beleven de mannen er 
nog steeds aan. Na gedane 
arbeid is het bij een knappe-
rend vuurtje heerlijk genieten 
van een kopje soep of thee. 

HAAKT U?
Haken is (weer) helemaal in. 
Misschien heeft de haakkoorts u 
ook overvallen of kent u iemand 
die helemaal in de ban is van 
haken. In het kader van ‘Durf te 
vragen...’We zijn op zoek naar een 

paar gehaakte omslagdoeken of 
‘plaids’ om onze deelnemers een 
stukje warmte te bieden indien 
nodig. Wie gaat ons en onze 
deelnemers hiermee verrassen? 
Patroon, kleuren of materiaal-
keuze is aan de haakster(s).

Mooi plaatje van samenhorigheid. 
Een deelnemer duwt tijdens een 
wandeling de rolstoel van een andere 
deelneemster terwijl Philip, zoontje 
van Niek en Sabine gezellig meerijdt.
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