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LEUK DAT JE ONZE NIEUWSBRIEF LEEST! 

 

 

 
                 Villa Oosterveld 
In december 2012 ben ik na 41 jaren bij de bank te hebben gewerkt, 

begonnen bij Villa Oosterveld, te Elden. 

Het voormalige klooster en landhuis heeft 18 appartementen voor ouderen 

met dementie. 

Samen met de bewoners en vrijwilligers maken we een gezellige huishouden 

van. Soms halen we donderdags een gebakken visje voor bij de lunch of 

bakken we cake voorbij de koffie. 

De bewoners van Villa Oosterveld worden door ons, elke vrijdag begeleid naar 

het buurthuis in Elden. 

Er worden verschillende activiteiten gehouden zoals spelletjes, 

bloemschikken, schilderen op porselein[bord] Om de week [bij mooi 

weer]wordt er ook op een duo fiets gefietst met vrijwilligers van de Fietsclub 

uit Elden.  

Ruud Albrecht 

Sinds november 2019 ben ik werkzaam bij Villa Oosterveld. 

Het was voor mij wel even wennen want ik had nog nooit eerder 

vrijwilligerswerk  gedaan. 

Zelf heb ik 15 jaar als helpende gewerkt, maar op een gegeven moment werd 

het werk mij te zwaar en kon ik het helaas niet meer aan. 

Het zorgen voor ouderen daar lag en bleef mijn hart, 

vandaar dat ik gesolliciteerd heb voor een vrijwilligersbaantje bij Villa 

Oosterveld.   De villa is gezellig en huiselijk ingericht.  

Ik heb het goed naar mijn zin in de Villa en voel mezelf ook welkom. Leuke 

bewoners en leuke collega's 

Ik hoop nog lang de bewoners te kunnen vermaken met een fijne gezellige 

wandeling, een leuk spelletje doen of gewoon even een gezellig praatje 

maken. 

Anita Brink 

 

      Ruud en Anita 

Hal Villa Oosterveld 

Huiskamer Villa Oosterveld 
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Interview met Els Molewijk 

Els is 68 jaar en woont al 14 jaar in Elden. 

Els heeft 30 jaar voor HVZ (huishoudelijk verzorger) gewerkt voor het STMG. Fysiek was dit vooral 

de laatste jaren zwaar ze heeft tot aan haar pensioen gewerkt. 

Zij en haar man woonden in een mooi huis in de Laar, maar toen de kinderen de deur uit waren, 

besloten ze op zoek te gaan naar een huis met een grote tuin. Haar man was hovenier en tuinieren 

was zijn passie en hobby, hij vond het een fijn idee iets om handen te hebben als hij met pensioen 

was. Haar man kwam overal en op een dag kwam hij een collega tegen die vertelde dat er een huis 

beschikbaar kwam in Elden, een huis met een grote tuin. 

Dat was wennen voor Els, van nieuwbouw naar oudbouw, in een nieuwbouw huis is alles af, hier in 

het huis in Elden moesten ze zelf veel doen. Ook was het wennen te verhuizen van de stad naar een 

dorp. Haar man zei tegen haar toen ze in de auto door Elden reden, je moet iedereen groeten hoor 

anders vinden ze je verwaand. 

In 2018 overleed haar man en stond Els er alleen voor, maar de buren zochten gelijk contact. 

Kwamen met voorstellen wat er allemaal te doen was in Elden, Els is hier op ingegaan en vind het 

heel fijn in Elden. In de stad is het veel anoniemer, ze is blij dat ze in Elden woont. 

Ze is haar buren heel dankbaar, tijdens het wandelen met de hond van haar zoon kwam ze haar 

buurvrouw tegen en die vertelde over Elden met Elkaar in het dorpshuis, met een andere buurvrouw 

gaat ze sporten. Elke week op vrijdag bezoekt ze het dorpshuis, een hele leuke gezellige groep, 

iedereen is gelijk en dat is heel fijn. Els is zelfs vrijwilligster geworden en helpt om de paar weken 

mee als gastvrouw. Door haar werk kende ze Elly, die ook in Elden woont, ze dacht meteen dit is ook 

leuk voor haar, dus Elly is nu ook een vaste deelneemster van de vrijdaggroep. 

Ik vind het heel leuk om te helpen zegt ze met een grote glimlach! 
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                                  KORT NIEUWS 

         Elke maandag van 13.30-16.30 uur 

Ouderensoos; kaarten, rummikub  en andere 

spelletjes  

 

               Elke dinsdag van 13.30-14.30 uur 

Bewegen met Wim Dales 

€ 2,50 per keer 

Tot 15.00 uur koffie drinken 

 

 

 

 

          Samen eten 
Iedere maand wordt het Dorpshuis door 

vrijwilligers omgetoverd tot het “Samen Eten 

restaurant” voor iedereen die in Elden woont en 

het gezellig vindt om mee te eten. 

Op vrijdag 25 maart, 22 april, 20 mei en 24 juni 

opent het restaurant haar deuren. U kunt zich 

aanmelden door te bellen naar: 06 33419668 of 

mail naar: sameneten@elden.nl 

De kosten bedragen € 5,- (drie gangen diner), 

voor de consumpties wordt een kleine vergoeding 

gevraagd. 

      

  Creatieve/ informatieve Koffie ochtend 

          Elke vrijdag van 10.00-12.00 uur 

                       € 2,50 per keer 

Vrij  3 juni        Uitje naar Passie Flora Hoeve 

                              10.00-16.00 uur 

                                 € 15,- pp 

Vrij  10 juni       Bingo (zelf prijsje meenemen) 

                                  Duofiets 

Vrij  17 juni       Spelletjes ochtend   

Vrij  24 juni       Zomerbrunch (€ 5,-)      

De nieuwe kalender wordt ook op diverse facebookpagina’s geplaatst 

 

Op vrijdag 29 april bereikte ons het verdrietige nieuws 

dat Rien Lekkerkerk is overleden. 

Rien was enorm geliefd in onze  

groep en wij gaan hem missen. 

Rust in vrede Lieve Rien 

Namens iedereen van  

Elden met Elkaar 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De nieuwsbrief wordt 4 x per jaar uitgebracht: 1 maart,1 juni        

1 september en 1 december 2022                                             

Heeft uzelf nog een leuk verhaal of een leuke activiteit,   meld dat 

dan 3 weken voor uitgave bij:                               

astridaries@swoa.nl/ 06 10 78 49 51 

Op woensdag 27 april ontving één van onze trouwe 

vrijwilligers Rini Hammink en haar man René een lintje uit 

de handen van Burgemeester Marcouch. 

Jaren lang hebben zij zich ingezet als vrijwilliger en veel 

betekent voor Arnhem en haar inwoners.                     

Rini en René van harte gefeliciteerd! 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Samen Eten 

Samen Eten is in 2018 gestart .                                                                                                                  

Het is een burgerinitiatief  bestaande uit 10 vrijwilligers die allemaal in Elden wonen;  met als doel de 

eenzaamheid verkleinen en om op een andere manier met elkaar in contact komen, niet altijd voor jezelf  

te hoeven koken, maar een keer samen kunnen eten. Als  je nieuw bent in Elden is het de perfecte 

manier om andere Eldenaren te leren kennen. Alle leeftijden en gezinnen zijn welkom!                                                                                      

De vrijwilligers rouleren per keer met 4 personen, wie kan geeft zich op.                                                  

Een maaltijd bestaat altijd uit een 3 gangen menu: voorgerecht, hoofdgerecht en een nagerecht met 

koffie. Er worden altijd 2 hoofdgerechten gemaakt, zodat er altijd iets lekkers voor iemand bij zit (b.v. 

zuurkool en boerenkool). Meestal wordt er 1 gerecht thuis gemaakt en 1 op het dorpshuis ( de keuken 

in het dorpshuis is nl. klein). Samen Eten is altijd uitverkocht, je betaald €5,- per keer en €1,- voor een 

drankje voor wijn betaald je €1,50.                                                                                                                                                                          

De corona tijd was heel moeilijk en vervelend, het eerste jaar hebben de vrijwilligers soep rondgebracht 

voor €2,-, echte gevulde soep, later ook kleine gerechtjes, zoals macaroni. Bewoners die al kwamen 

eten werden benadert, de vrijwilligers brachten het eten rond, het eten werd op de stoep gezet en daar 

lag ook het geld al klaar. Corona safe dus, het was ook een goede manier om een vinger aan de pols te 

houden of het nog goed ging met iedereen, vooral met de ouderen. Wim Dales voegde hier nog een 

briefje en een bal aan toe met bewegingsoefeningen, kinderen uit het dorp maakte tekeningen en de 

vrijwilligers voegde er altijd een kleine attentie aan toe.                                                                                    

Weer kunnen starten voelt heerlijk, iedereen blij, de bezoekers genieten weer enorm.                             

Hierbij willen de vrijwilligers van Samen Eten,  jongere mensen ook oproepen om te komen, vinden de 

oude deelnemers ook heel leuk, lekker gemêleerd gezelschap. 
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Even voorstellen 

Mijn naam is Astrid Aries en ik ben sinds 1 juni 2021 werkzaam voor SWOA 

als project leider van Elden met Elkaar. Met veel plezier werk ik in Elden, 

heel warm werd ik ontvangen! Ik vind het heel fijn om de ouderen van Elden 

2 x per week te ontvangen, in gesprek te gaan, te helpen en om samen met 

hen een leuk programma op te zetten. Deze ontmoetingsmomenten zijn erg 

belangrijk, breken de week en hoe fijn is het niet om anderen te ontmoeten.  

Ben jezelf 55+ of ken je iemand voor wie deze activiteiten leuk zouden zijn? 

Neem gerust contact met me op ; aaries@swoa.nl/ 0610784951 

mailto:aaries@swoa.nl/

