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Woonzorgcentrum De Hullen 
 
Betreft:  kwartaalverslag buurtvereniging Hullenveld 
Periode: 2022, kwartaal 1 

 
Inleiding 
Begin 2022 is het contact tussen buurtvereniging Hullenveld en woonzorgcentrum  
De Hullen vernieuwd, waarbij ook Vrienden van Interzorg betrokken is. Het eerste gesprek 
heeft inmiddels plaatsgevonden en met elkaar is gekeken naar gezamenlijke belangen, wat 
kunnen we voor elkaar betekenen, waar ligt de verbinding? Met als uitgangspunt het 
gezamenlijke doel: het welzijn van de inwoners van Hullenveld en die van de cliënten 
De Hullen te vergroten. De volgende afspraak staat gepland op 2 mei van dit jaar.  
 
Bijgaand ontvangt u het verslag van 2022, kwartaal 1. Het betreft een weergave van wat er 
zich zoal afspeelt binnen De Hullen, de samenwerking met Vrienden van Interzorg, de VOR 
en het Alzheimercafé.  
 
Vrienden van Interzorg 
Voor de bewoners van woonzorgcentrum De Hullen wordt er van alles georganiseerd. Deels 
is dat mogelijk vanuit de financiële bijdrage die wij ontvangen van Vrienden van Interzorg. In 
mei 2021 heeft Vrienden van Interzorg aangegeven in te staan voor een viertal projecten, de 
beleefgang de Borgen, zomerfair, optredens en onderhoud de vijver. Daarnaast vinden er 
diverse andere activiteiten plaats die de dag van de bewoners net iets anders kleurt.  
Een beeld van het eerste kwartaal van dit jaar: 
 
Beleefgang 
De eerste stappen zijn gezet om de beleefgang de Borgen op te knappen. Annette 
Hoolsema heeft er iets moois van gemaakt. Via Facebook is hier aandacht aanbesteed:   
 
Binnen Interzorg denken we in onbegrensde mogelijkheden. Zo ook binnen Interzorg  
De Hullen waar De Borgen aan een opknapbeurt toe is. De gang wordt hier intensief gebruikt 
en de eerste stap is inmiddels gerealiseerd. 
 
Annette Hoolsema, wonend in Roden en student aan de Klassieke Academie voor 
Schilderkunst in Groningen, heeft zich de afgelopen periode uitgeleefd en er iets prachtigs 
van gemaakt. Levensechte bomen heeft ze op de muren geschilderd, waarbij een echte 
schommel het beeld compleet maakt. En vanaf de deurbel kijkt het roodborstje naar haar 
‘vriendjes’ op de takken van de bomen. 
 
De cliënten komen tegenwoordig tijdens hun wandeling dan ook vaak niet verder dan dit 
prachtige tafereel. Ze rusten even uit op de schommel en gaan dan weer terug naar waar zij 
vandaan kwamen. Al dit moois realiseren kost geld, dat kan niet anders. Graag willen wij 
Vrienden van Interzorg bedanken voor de financiële bijdrage. Dankzij de gulle gift genieten 
cliënten, bezoekers, medewerkers en vrijwilligers van het prachtige uitzicht! 
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Zomerfair 
Corona, het geeft ons in de greep gehouden. Gelukkig lijkt het erop dat we in 2022 deze 
periode af kunnen sluiten. De gedachte is om hier middels een feestje bij stil te staan, dit 
tijdperk te markeren. Intern is het eerste overleg hierover geweest, wordt vervolgd.  
 
Optredens 
De afgelopen maanden was het wat rustiger wat betreft de optredens. Wij verwachten dat de 
komende periode de muziek weer zal klinken in De Hullen, in de gangen en de verschillende 
huiskamers.  
 
Onderhoud vijver 
Onze hovenier Groentotaal kan pas met de werkzaamheden starten wanneer de 
temperatuur overdag boven de 10 graden is, dit i.v.m. de vissen. De verwachting is dat er in 
maart/ april gestart gaat worden met de werkzaamheden. 
 
Diverse andere activiteiten 
Stamppotbuffet afdeling Esmarke 15 december 2021 
Ook hiervan een kort verslag dat gedeeld is via Facebook: 
We hebben als afdeling heerlijk genoten van het stamppot buffet die we hebben aangeboden 
van Vrienden van Interzorg. Het was goed verzorgd, de bewoners hadden voldoende keuze 
uit de verschillende soorten stamppotten die werden aangeboden. 
Tijdens de maaltijd was er ook voldoende vermaak. Er werd een quiz gehouden die zorgde 
voor veel vrolijkheid en gekkigheid. Kortom het was een succes die zeker nog eens voor 
herhaling vatbaar is. Nogmaals heel erg bedankt namens de bewoners van de Esmarke 
 
Valentijn diner 
Bewoners van afdeling de Borgen en hun echtgenoten van het diner. Op Facebook is het 
volgende bericht geplaatst: 
Op zondag 13 februari vond er een Valentijn diner plaats voor bewoners van afdeling de 
Borgen en hun echtgenoten. De echtparen werden ontvangen met een vrolijke cocktail en 
konden daarna genieten van een driegangendiner dat aan tafel werd uitgeserveerd. Dit alles 
vond plaats in het restaurant dat voor de gelegenheid in Valentijn thema gedecoreerd was. 
Tevens klonk er gedurende het gehele diner prachtige live pianomuziek. Na afloop zei een 
van de echtgenotes “vanavond kon ik weer echt even de echtgenote zijn in plaats van de 
mantelzorger. We konden genieten van elkaar als man en vrouw”. Precies dát was de reden 
om dit Valentijn diner te organiseren. Wij danken de Vrienden van enorm voor hun gulle 
bijdrage en het waarmaken van deze mooie avond. 
 
Praatplaten 
De praatplaat werd op 1 maart jl. geïntroduceerd op de huiskamer Noordborg. De reacties 
van de bewoners waren alleszeggend. Deelnemers reageerden dolenthousiast en begonnen 
heel veel te vertellen. Zo mooi om te zien, zeker omdat een van de bewoners normaliter veel 
in haar eigen wereld zit. De praatplaat bracht glans in haar ogen.  
 
Workshop drummen 
Op donderdag 7 april jl. mochten de bewoners van de Esmarke genieten van een van de 
twee aangeboden drumworkshops. Wat een feestje was het. Op Facebook was het volgende 
te lezen:  
Je bent nooit te oud om te leren. Dat vinden collega's van De Hullen en Vrienden van 
Interzorg in ieder geval. Vorige week konden cliënten van De Hullen helemaal los tijdens een 
drumworkshop. Voor de collega's was het geweldig om mee te maken en een bevestiging 
van blijven denken in onbegrensde mogelijkheden. Dat zijn ook precies de dingen waaraan 
Vrienden van Interzorg graag een bijdrage levert! 
 
Bijlage 1: beleefgang de Borgen  
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VOR 
De VOR wil zich inzetten voor de bewoners van De Hullen. Vanuit deze gedachte heeft de 
VOR het initiatief genomen om verschillende uitjes voor de bewoners te organiseren.  
Het eerste uitje is inmiddels gepland,  23 april gaat de reis naar Tante Til in Enumatil.  
Wij hopen dat de bewoners vele gezellige uitjes met de VOR gaan beleven. 
 
Alzheimercafé 
Op donderdag 7 april jl. waren de bezoekers aan het Alzheimercafé welkom in De Hullen. 
Waar het café normaliter in hotel Langewold wordt georganiseerd was dat ditmaal niet 
mogelijk in verband met de opvang van vluchtelingen vanuit Oekraïne. In een eerder stadium 
was er al contact geweest vanuit de zorgmanagers van De Hullen met de organisatoren van 
het Alzheimercafé met het aanbod om gebruik te maken van het restaurant Hullenveld.  
Vanzelfsprekend stond de deur open op 7 april en wij hopen in de toekomst vaker bezoekers 
aan het café te mogen ontvangen.   
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Bijlage 1 
Beleefgang de Borgen krijgt een nieuw aanzien:   
 
 


