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Verborgen Verlangens

Wij willen iedereen bedanken en een
gelukkig 2022 wensen.
Op een nieuw jaar vol nieuwe
mogelijkheden, hoop, vreugde en
positiviteit.
We willen de vrijwilligers van Verborgen
Verlangens extra bedanken. Zij zorgen
er steeds voor dat alle wensen voor de
bewoners vervuld worden.

Onderstaand een overzicht van de
activiteiten die Vrienden van
De Zorggroep organiseert voor de
bewoners. Na de eerste lockdown kwam de
tweede coronagolf en op dit moment zitten
we in een vijfde coronagolf, het is ondanks
deze vervelende periode mede door het
enthousiasme van het zorgpersoneel en
de vrijwilligers gelukt om toch nog voor
activiteiten en gezelligheid te zorgen voor
onze cliënten. We willen onze medewerkers
en vrijwilligers een hart onder de riem
steken en hun bedanken voor deze
tomeloze inzet.

In deze nieuwsbrief:

Filmopnames
Uitstapjes
Ontvangen donaties
Stichting KERNgezond

Nieuwsflits

Verborgen Verlangens
De investering van de prachtige (rol)stoelauto
werpt zijn vruchten af. Regelmatig wordt de auto
van Verborgen Verlangens gratis uitgeleend bij het
vervullen van een wens. We zijn in de loop van
dit jaar gestart met de mogelijkheid de auto voor
een locatie voor een of twee weken uit te lenen
bij voldoende wensen van de bewoners om meer
hartenwensen te vervullen, en met succes!

Sinds kort is de Verborgen Verlangens auto voorzien van een
opvouwbaar elektrisch scootmobiel. Dit scootmobiel is gedoneerd aan
de Vrienden van De Zorggroep Het is vooral handig als er familieleden
meegaan die niet meer zo goed ter been zijn. Ze kunnen dan van het
elektrische scootmobiel gebruik maken. Hartelijk bedankt voor deze
mooie schenking.

Zorggroep bewoners gratis via Vrienden van
De Zorggroep, project Verborgen Verlangens naar
voetbalwedstrijden van VVV in stadion De Koel.
In 2021 hebben we geen seizoenskaarten aangeschaft
omdat er geen publiek in de stadions mocht vanwege
Covid-19. Tevens is VVV gedegradeerd wat betekent
dat ze veelal in de avonduren spelen dit is voor de
bewoners van de Zorggroeplocaties vaak te laat en te
vermoeiend.

Stichting KERNgezond, buitenspelval
Ouderen mogen niet buitenspel staan zeker in deze Coronatijd. De 0.14 jeugd van SC Irene heeft dit jaar 6
activiteiten, spellen, quizzen, wandelen, koken en naar voetbal kijken met de cliënten uit Zorginstelling
De Nieuwe Munt op het programma staan, met als doel de eenzaamheid
onder de ouderen te verminderen.
Voor de Vrienden van De Zorggroep is de Buitenspelval actief op 3 locaties;
te weten;
• Tegelen (Sportclub Irene en De Nieuwe Munt)
• Venlo (Venlosche Boys en Sinselhof)
• Venlo (VVV-Venlo en Crescendo)
Vrienden van De Zorggroep ondersteunt deze activiteit.
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Uitstapjes
Onderstaand een impressie van de diverse uitstapjes van vrijwilligers met bewoners dit jaar waarbij
gebruik is gemaakt van de auto Verborgen Verlangens.
Zorglocaties – Venray: De auto is in september 2021 twee weken uitgeleend om de gebundelde wensen van
de diverse locaties in vervulling te laten gaan. Diverse wensen zijn vervuld, kerkhofbezoek, bezoek aan de
Maas, diverse uitstapje koffie en vlaai.
St. Jan Baptist – Swalmen: In juni 2021 is de auto twee weken uitgeleend voor meerdere
wensen in Swalmen en omgeving, bezoek aan het open luchtmuseum, rondrit door Midden
Limburg, kopje koffie en stukje vlaai en een boottocht.
Herte – Herten: De auto is drie weken succesvol uitgeleend voor uitjes om met een bewoner bezoek aan
tuincentra te brengen en kleine uitstapjes in Limburg te vervullen.
De Linde – Venlo: Een mevr wilde met een vriendin naar de Venlose markt. Een andere
mevr. had de wens was om naar het kapelke van Genooi te gaan.
Herte – Herten: Wens van bewoners was om eenmalig nog een keer naar zijn eigen caravan op de camping in
Cadzand te gaan.
De Nieuwe Munt -Tegelen: Uitstapje naar de nieuwe woning, daarna samen een frietje eten.
De Witte Steen - Venlo: Toeren door Zuid-Limburg, graf ouders bezoeken, oude woonhuis bekijken. Met
bewoner naar de dierentuin Zooparc Overloon en bij Mc Donalds eten.
Bergh – St. Odiliënberg: Bewoner van PG afdeling is samen met zijn vrouw (terminaal) naar het nieuwe huis
van hun zoon gaan kijken in Posterholt.
Rooyhof – Venray: Mevr. is naar de crematie van haar zwager geweest.
De Nieuwe Munt – Tegelen: Met een bewoner naar Zooparc te Overloon.
St. Jan Baptist – Swalmen: 60 jarig huwelijk vieren van een bewoner met zijn vrouw, een weekend naar
Zeeland. (zie collage).

Bij deze een kleine collage van het uitje met de auto
van verborgen verlangens. Dit ter ere van het 60 jarig
huwelijk van mijn ouders Joep en Bertha Kremers
van Wijlick. We vertrokken vrijdag 12 november naar
Oostkapelle voor een weekend in hotel Bos en Duin,
een wens van mijn ouders. In Oostkapelle komen
we als gezin al meer dan 40 jaar, soms in een huisje
en soms in hotel Bos en Duin. Een heerlijk ontbijt,
langs het strand gewandeld, en ‘s avonds na het
diner onder het genot van een drankje gekaart en
daarna diep onder de wol. Genoten hebben ze en wij,
2 dochters, genoten mee en het was mooi om dit
samen te kunnen doen.
Namens mijn ouders, bedankt Vrienden van De Zorggroep,
dat dit mede door jullie mogelijk is gemaakt.
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Opname Verborgen Verlangens
4 november 2021 - Bezoek aan de Amerikaanse begraafplaats in
Margraten. Dhr. Smitz woont bij Bosscherhof in Herkenbosch. Meneer
wilde graag nog bezoek brengen aan het kerkhof in Margraten, zijn
laatste bezoek was 15 jaar geleden. Zijn wens was om nog een keer
het kerkhof te bezoeken om zijn respect uitbrengen naar de gevallen
Amerikaanse soldaten.
Dhr. Smitz heeft 6 jaar in het leger gezeten bij de NATO (internationaal).
Hier heeft hij samengewerkt met Engelse, Amerikaanse, Belgische
en Nederlanders in zijn functie als onderofficier. Als chauffeur, radiotelefonist, telegrafist en telexist heeft hij van 1978-1984 gewerkt in de
rang van sergeant 1e klas. Hij heeft genoten van deze dag. Veel nieuwe
dingen gehoord en tot slot heeft hij het handtekeningenboek mogen
tekenen waar ook de handtekeningen van de presidenten in staan, hij
heeft een veteranen speld ontvangen en een prachtig boek van de
Margraten boys met achtergrondverhalen van de gevallenen.
Dank aan het Netherlands American Cemetery And Memorial Margraten,
de gids veteraan Ton Hermes en ook dank aan de verzorgenden
Bosscherhof die deze wens mede mogelijk hebben gemaakt.
Alle filmpjes zijn te bekijken op de site: www.verborgen-verlangens.nl

Vrienden van De Zorggroep Burendag 25 september 2021
Dit jaar hebben de locaties Piushof te Panningen en Hof Ter Borcht in Baarlo meegedaan
aan de Burendag. Het was goed en fijn, mede dankzij het mooie weer, een dag vol nieuwe
ontmoetingen en gezelligheid. Want als je je buren kent, kijk je sneller naar elkaar om.

Oranje Fonds Eenzaamheid van de ouderen
doorbreken in de Coronatijd
Bewoners van Maria Auxiliatrixpark
In 3 maanden hebben 9 verschillende activiteiten plaatsgevonden om de bewoners
van het Auxiliatrixpark een vakantiegevoel te geven.
Leerlingen van Gilde Opleidingen zowel horeca als de zorgopleiding zijn ook bij het
programma betrokken.
Het was een groot succes!
Bewoners Zorgcentrum Bergh
In 3 maanden hebben 6 verschillende activiteiten plaatsgevonden door middel van een wereldreis. De
bewoners gingen van een rondreis in Nederland Naar Las Vegas, Italië, Duitsland, Frankrijk en tot slot naar
België.
Tijdens de activiteiten wanen de bewoners zich in het themaland qua aankleding en activiteiten en eten. Van
ieder thema is een feestje gemaakt.
Vrienden van De Zorggroep coördineren deze bovenstaande activiteiten.
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Donaties voor wensen Verborgen Verlangens
Ontvangen donaties voor het vervullen van Verborgen Verlangens wensen
• Sociaal Fonds Jalema heeft een gift gedaan voor de snoezelruimte van hospice de Ark
• BML Wegenbouw – Wessem heeft een donatie bij opening van Magnoliahof te Venlo
• Donatie van een medewerker van externe visitatie bij Care+
De schilderijen uit het bestuursgebouw zijn te koop aangeboden aan de medewerkers en vrijwilligers. De
opbrengst van ruim € 10.000,-- gaat naar de Vrienden van De Zorggroep.
Uit de overgebleven schilderijen heeft het veilinghuis een keuze gemaakt, deze worden in de maand december
2021 geveild via Venduehuis Dick Haut te Maastricht.
Bij de sluiting van De Beerendonck in oktober te Venlo zijn eveneens nog een 10-tal schilderijen, die voor
verkoop in aanmerking komen. We houden jullie op de hoogte.

ERATO muzikale contacten
Muzikale geluksmomenten zijn het, de miniconcerten van
muziekgezelschap Stichting Erato Muzikaal Contact. Al tien jaar geven
zo’n 25 muzikanten van Erato optredens in zorginstellingen door heel
Limburg, waaronder locaties van De Zorggroep.
De muzikanten komen soms voor één cliënt, maar meestal trakteren ze
de hele afdeling op muziek.
Bij De Zorggroep worden de optredens vergoed door De Vrienden
van De Zorggroep. Tijdens de Covid-19 periode hebben de optredens
voornamelijk buiten plaatsgevonden. Jaarlijks kunnen er 125 gratis
optredens ingepland worden voor de bewoners van De Zorggroep,
mogelijk gemaakt door Vrienden van De Zorggroep.

Samen accordeon spelen
Stichting Erato liet de muzikale wens van meneer
Voermans vervulling gaan. Op een mooie zonnige
dag speelt Accordeonist Dominique Paats samen
met meneer Voermans op de accordeon. Er worden
samen vele liedjes van vroeger gespeeld en er
wordt volop verteld over de vele optredens die
meneer vroeger gaf. Meneer Voermans lijdt aan
een vorm van dementie maar hij kan nog heel goed
accordeon spelen blijkt al snel. Een kleine wens,
een groot plezier! Dat is de essentie van het project
Verborgen Verlangens. De Zorggroep en Groene Kruis
Ledenorganisatie vervullen wensen van cliënten,
bijvoorbeeld mensen die in een van de zorgcentra van
De Zorggroep wonen of mensen die thuiszorg krijgen
van Groene Kruis Thuiszorg. Maar ook wensen van
mantelzorgers gaan in vervulling. Want iemand die
belangeloos zorgt voor een ander, mag best eens in
het zonnetje worden gezet.

Nieuwsflits

