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S T A E T I G  N I E U W S :  

• Periodieke  

nieuwsbrief 

• Voor bewoners  van 

Kloosterstaete en 

hun familieleden en  

mantelzorgers 

 

Op het moment van het in elkaar 

zetten van deze nieuwsbrief heb-

ben we net drie flinke stormen 

achter de rug. Guur, nat en koud 

weer, niks aan. Maar toch zien 

we ook al de eerste krokussen en 

sneeuwklokjes. Momentjes van 

geluk dienen zich aan, het voor-

jaar komt er aan! 

 

In deze nieuwsbrief stellen we 

veel mensen aan u voor. Ook 

leest u het verhaal van twee bij-

zondere bewoners van Kloos-

terstaete. Prachtige verhalen, de 

moeite van het lezen waard.  

 

We wensen u veel leesplezier en, 

natuurlijk, heel veel geluk! 

 

 

 

Geluk 

 

Geluk moet je zoeken 

met ogen en oren open 

Geluk laat zich vinden 

je kunt het nergens kopen 

 

Geluk zit in een krokus 

of een windvlaag door je haar 

Geluk zit in kinderen 

in een lach, of een gebaar 

 

Geluk zit in het zonlicht 

een veulen, of zelfs een koekje 

Geluk, dat vind je simpelweg 

in het allerkleinste hoekje 

 

M O M E N T J E S  V A N  G E L U K  
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H E T  V E R H A A L  V A N :  M E V R O U W  Z I N G E R  

Mevrouw Zinger is in 1932 ge-

boren in Haren. Ze was het 

tweede kind, haar ouders had-

den al een zoon. Haar moeder 

zat in de parfumerie en haar 

vader had een kapperszaak. 

Helaas overleed haar vader 

toen ze nog jong was. Ze is 

hierdoor opgevoed door het 

dienstmeisje Dina. Haar moe-

der is opnieuw getrouwd.  

Toen ze in Appingedam woon-

de heeft ze de Tweede Wereld-

oorlog meegemaakt. Na een 

paar dagen in een kelder te 

hebben doorgebracht zijn ze 

gevlucht naar Haren waar een 

vriendin van haar moeder 

woonde. Nadat ze daar 10 da-

gen zaten kwam de bevrijding.  

 

Na de oorlog scheidde haar 

moeder en verhuisden ze naar 

een woning in Appingedam. 

Toen ze ging studeren hadden 

vrouwen op dat moment 4 op-

ties: verpleegster, huisvrouw, in 

de fabriek of onderwijzeres wor-

den. Onderwijzen leek haar wel 

wat dus begon ze een studie op 

de Kweekschool. Ze zakte voor 

de opleiding dus ging ze werken 

bij haar broer. Hij was namelijk 

de directeur van een arbeidsbu-

reau (tegenwoordig een uitzend-

bureau). Na een half jaar daar 

gewerkt te hebben mocht ze 

opnieuw de Kweekschool probe-

ren. Deze keer slaagt ze en gaat 

ze aan de slag als onderwijze-

res. Wanneer ze praat over haar 

werk als onderwijzeres glundert 

mevrouw Zinger. ‘Het was de 

allermooiste baan ter wereld’. 

Het was niet de gemakkelijkste 

baan, want ze moest een echte 

‘allrounder’ zijn. Zangles, han-

denarbeid, gym, dat waren alle-

maal taken die ze erbij moest 

doen.  

 

Als eerste begon ze in Gasselte, 

bij de Openluchtschool. Daar 

heeft ze 7 jaar gewerkt. Ze gaf 

les aan klassen 1 en 2. Dit was 

de leeftijd 6 t/m 8 jaar. In de 

tijd dat ze daar werkte ontmoet-

te ze haar man. Ze wilden graag 

een huis hebben, maar door de 

huizencrisis was het lastig om 

een huis te krijgen. Totdat er 

een advertentie in de krant 

stond voor een onderwijzer. Het 

mooie was dat bij deze vacatu-

re een huis inbegrepen was. Dit 

was een flat. Na een tijd werd 

dit toch te klein dus hebben ze 

een hoekwoning gekocht. Hier 

hebben ze 10 jaar gewoond. 

Hierna hebben ze in bungalow-

park Krakeel een huis laten 

bouwen. Daar hebben ze 25 

jaar gewoond.  

(zie volgende pagina) 

S T A E T I G  N I E U W S  

In de maand november 2021 

heeft onze stagiaire Jitske 

Klein Egelink (zie foto) zowel 

meneer Bos als mevrouw Zin-

ger geïnterviewd. Deze twee 

verhalen heeft ze voor ons op-

geschreven en geeft een prach-

tig inkijkje hoe het leven van 

mevrouw Zinger en de heer Bos  

(pag. 5) tot nu toe is verlopen.  
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H E T  V E R H A A L  V A N :  M E V R O U W  Z I N G E R  ( V E R V O L G )  

In die tijd zat mevrouw Zinger 

niet stil. Ze zat in een hoop be-

sturen. VVD, VVV, Rijwiel vier-

daagse en nog diverse andere 

organisaties. Ook heeft ze nog 

gewerkt in de dorpsschool in 

Echten, dat was een twee-

mansschool. Daar had ze groep 

3,4,5 in 1 klas.  

 

Op 57 ½ leeftijd ging ze ver-

vroegd met pensioen. De bur-

gemeester van Hoogeveen 

vroeg toen of ze voorzitter wil-

de worden van de Hoogeveen-

se vrouwenraad. Hier waren 45 

vrouwenorganisaties op aange-

sloten. Na de bedenktijd heeft 

ze toegezegd. Met de Hooge-

veense vrouwenraad had ze 

vergaderingen in het gemeen-

tehuis en hebben ze een on-

derzoek gedaan naar de socia-

le veiligheid in Hoogeveen. Ze 

keken bijvoorbeeld waar vrou-

wen veilig zouden kunnen fiet-

sen. In deze tijd was ze ook 

voorzitter van de emancipatie-

commissie. Ze hebben ook de 

kinderopvang in het ziekenhuis 

geregeld, want ze zat in het be-

stuur van het ziekenhuis en in 

het bestuur van Weidesteyn. 

Uiteindelijk is mevrouw Zinger 

door de burgemeester benoemd 

tot ereburger van Hoogeveen. 

Een paar jaar later is ze Lid in 

de Orde van Oranje-Nassau ge-

worden. Mensen die lange tijd 

vrijwilligerswerk doen en zo een 

bijdrage leveren aan de samen-

leving komen in aanmerking 

voor deze onderscheiding. Zo 

ook dus mevrouw Zinger!  

 

Toen zijn ze verhuisd naar een 

appartement. Haar man ging 

ook met pensioen wat beteken-

de dat ze tijd over hadden. Hier-

door kregen ze de kans om te 

reizen. Mevrouw Zinger vertelt 

mij dat ze de hele wereld over 

zijn gegaan, te veel landen om 

op te noemen. Egypte en Grie-

kenland sprongen er voor haar 

uit. Dit omdat deze landen een 

hele rijke geschiedenis hebben.  

 

Na het vele reizen werd haar 

man helaas ziek. Hij had primai-

re progressieve afasie. Dat be-

tekend dat spraak afneemt en 

uiteindelijk kon hij bijna niet 

meer praten. Haar man heeft ze 

2,5 jaar verpleegt. Na 2,5 jaar 

werd het te veel en is hij opge-

nomen bij De Luwte in Weide-

steyn, daar is hij een paar 

maanden geweest. Daarna 

heeft hij nog in het Jannes van 

de Sleede huis gewoond. Afde-

ling De Lelie. Daar is haar man 

helaas overleden. Dit is nu 7 

jaar geleden. Mevrouw Zinger 

bleef toen achter in en groot 

huis van 196 vierkante meter 

en haar gezondheid ging ook 

steeds meer achteruit. Ze is 

toen even opgenomen geweest 

en daarna is ze in de Kloos-

terstaete terecht gekomen.  

In de Kloosterstate doet ze 

graag mee met de activiteiten 

en bewegen met Jacco. Hier-

naast gaat ze regelmatig mee 

met het ZorgZaak busje, een 

rondje toeren door Drenthe. Ze 

leest ook graag. Ze heeft de he-

le serie van De Zeven Zussen 

gelezen. Ook heeft ze een nieu-

we hobby: breien. 

 

Ik wil mevrouw Zinger bedan-

ken voor het mooie gesprek.  

S T A E T I G  N I E U W S  



Pagina 4 

S T A E T I G  N I E U W S  

 

W I S T  U  D A T …   

………. de gastdames elke 

maandag-, dinsdag- en vrijdag-

middag welzijnsactiviteiten or-

ganiseren?  

 

 

 

 

 

….. de woonkamer steeds ge-

zelliger aan het worden is? Er 

zijn vorige week 10 prachtige 

nieuwe eetkamerstoelen geko-

men. De tv hoek is verplaats 

naar de achterste woonkamer 

en daar staan 4 prachtige nieu-

we fauteuils en ook een nieuwe 

kast met allemaal spulletjes van 

vroeger erin. Complimenten 

voor het interieur clubje!  

 

….Valentijnsdag ook gevierd is 

in Kloosterstaete? Gastdame 

Marjan had wel een heel lief en 

lekker hartje gemaakt.  

 

…… Jacco elke woensdag en 

donderdag aanwezig is in Kloos-

terstaete om samen te bewe-

gen? Gezond en ook nog eens 

gezellig!  

 

……. de prachtige Fairybell kerst-

boom geschonden is door De 

Stichting Vrienden van Kloos-

terstaete?  

De cliëntenraad van De Zorg-

Zaak is op zoek naar gemoti-

veerde mensen die direct erva-

ring of betrokkenheid hebben 

met de zorg- en dienstverlening 

binnen Kloosterstaete, De Zorg-

Villa of Huize De Eik.  

 

De cliëntenraad denkt mee over 

onderwerpen die voor cliënten 

van belang zijn zodat kwalitatief 

goede zorg kan worden gele-

verd. Jaarlijks heeft de cliënten-

raad minimaal 4 bijeenkomsten 

op het hoofdkantoor te Hooge-

veen.  

Voor meer informatie kunt u 

contact opnemen met de heer 

F. de Jong, voorzitter van de  

cliëntenraad via  

cliëntenraad@zorgzaak.nl 

 

C L I E N T E N R A A D  Z O E K T  N I E U W E  L E D E N   
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S T A E T I G  N I E U W S  

Meneer Bos is geboren in 1926 

in Wildervanksterdallen op een 

boerderij die gebouwd is 1830. 

Hij wijst trots naar een foto die 

hij in zijn kamer heeft hangen. 

Dit is de boerderij waar ik opge-

groeid ben, zegt hij. Op de boer-

derij is hij opgegroeid met een 

zusje en broertje. Toen zijn 

moeder zwanger was van zijn 

broertje is zijn vader overleden. 

Op dat moment was hij nog 

maar 1,5 jaar oud. Hij heeft zijn 

vader dus nooit echt leren ken-

nen. 

 

Door het overlijden van zijn va-

der kwam er een zware last op 

de schouders van zijn moeder. 

Zij bleef namelijk alleen achter 

met drie kleine kinderen op de 

boerderij. Met een aantal 

knechten hield ze de boerderij 

draaiende. Na een tijdje werkte 

dit niet meer en zijn ze ver-

huisd naar Wildervank. Om ex-

tra geld te verdienen neemt zijn 

moeder pensiongasten in huis. 

Ze had 7 pensiongasten in 

H E T  V E R H A A L  V A N :  D E  H E E R  B O S  

huis. Dit was hard werken, voor-

al met 3 opgroeiende kinderen.  

 

In zijn jeugd was hij lid van vele 

jeugdclubs. Hij zong mee in een 

jongerenkoor en was voorzitter 

van “De Jongelingsvereniging”. 

Zoals de meeste mensen in die 

tijd was hij kerkelijk. De kerk 

organiseerde veel. Eens per 

jaar waren er zogenaamde 

Bondsdagen, meestal in het 

midden van het land. Daar kwa-

men duizenden jongelui bijeen 

om geestelijke liederen te zin-

gen en te luisteren naar toe-

spraken. Dat vond hij heel bij-

zonder om mee te maken. Door-

dat er ook meisjes kwamen was 

het eigenlijk ook een soort hu-

welijksmarkt zegt hij.  

Op zijn 14e brak de Tweede We-

reldoorlog uit. Hij kreeg een op-

roep om bij de Arbeidsdienst te 

komen. Dat werd geleid door de 

NSB. Jongelui moesten daar 

orde en regels leren zoals de 

NSB’ers voorschreven. Ze 

moesten marcheren met een 

schop over de schouder en nati-

onalistische liederen zingen. Dit 

wilde hij absoluut niet dus dook 

hij onder. In de tijd dat hij onder-

gedoken heeft gezeten heeft hij 

verschillende dingen voor het 

verzet gedaan. Onder andere 

verzetskranten zoals de Trouw 

rondbrengen en mensen helpen 

aan een onderduikadres. Hij zat 

op dat moment ook nog op de 

ULO school in Veendam. Dit was 

in een gebouw van de kerk, om-

dat de school in beslag geno-

men was door de bezetters. Om 

het gebouw warm te houden 

moesten ze turf meenemen. Er 

stond een kachel met een lange 

pijp, daar zaten ze dan allemaal 

omheen om zich voor te berei-

den op het examen.  

 

Na de oorlog kregen mensen die 

ondergedoken hadden gezeten 

en een ULO diploma of een an-

dere opleiding hadden gevolgd 

de kans om een spoedcursus te 

doen om onderwijzer te worden. 

Zo kon je in 1,5 jaar een diplo-

ma behalen. Aangezien de oplei-

ding normaal 3 tot 4 jaar duurde 

lukte het helaas niet in 1 keer, 

maar na de 2e keer behaalde hij 

zijn onderwijsakte alsnog. Nu 

kon hij aan de slag als onderwij-

zer. Hij moest veel solliciteren 

om een baan te krijgen.  

In die tijd keken mensen op te-

gen onderwijzers, dus wilden  

(zie volgende pagina)  
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S T A E T I G  N I E U W S  

vele mensen het onderwijs in. 

Zijn eerste baan was onderwij-

zer op de lagere school, de 

Heemstraschool  in Hattem. Hij 

heeft daar 7 jaar gewerkt en 

leerlingen die hij in de klas had 

komen zelfs nu nog op bezoek! 

Dit is extra bijzonder omdat die 

nu midden 70 zijn. In Hattem 

heeft hij zijn vrouw ontmoet op 

een Bijbelstudieclub. Zijn vrouw 

was wijkverpleegkundige. Sa-

men kregen ze 3 kinderen, alle-

maal geboren in Hardenberg. 

Na een aantal jaar gaat hij ver-

der solliciteren. Hij vindt een 

baan in Hardenberg . Daar 

geeft hij 40 uur per week les op 

een school voor lager en mid-

delbaar beroepsonderwijs. Op 

deze school zaten voornamelijk 

meiden die opgegroeid waren 

op de boerderij om te leren hoe 

ze kleren moesten verstellen 

en sokken te stoppen. Op deze 

school gaf hij Nederlands, mu-

H E T  V E R H A A L  V A N :  D E  H E E R  B O S  ( V E R V O L G )  

ziekonderwijs en godsdienst. Hij 

heeft vooral genoten van het 

zingen met de leerlingen, dat 

mist hij nu nog steeds. Na 6 

jaar gaat hij verder solliciteren. 

Hij gaat in Barneveld werken. 

Dit vindt hij minder leuk en uit-

eindelijk gaat hij naar Hooge-

veen om op een school voor la-

ger en middelbaar beroepson-

derwijs, de Iemenhof, nu het 

Alpha College, les te geven. 

 

Na jaren in het onderwijs te 

hebben gezeten kan hij ver-

vroegd met pensioen. Stilzitten 

kan meneer Bos niet, dus hij 

ging verschillende dingen doen 

om zich bezig te houden. Hij 

ging aan het werk bij een orga-

nisatie waarbij hij langs cam-

pings ging om te kijken hoe de 

voorzieningen waren, maar aan-

gezien hij zo’n lage vergoeding 

kreeg dat hij nog niet eens de 

benzine kon betalen is hij daar 

mee gestopt. Daarna heeft hij 

vrijwilligerswerk voor de kerk 

gegaan. Daar heeft hij in de 

Toerustingscommissie gezeten 

en was hij ouderling. Omdat ze 

veel vrije tijd hadden, gingen ze 

veel op vakantie met een kleine 

caravan. Veel tijd besteedde hij 

ook in zijn volkstuin.  

 

Na een tijd kreeg zijn vrouw een 

zware beroerte en uiteindelijk 

moest ook haar been afgezet 

worden. Meneer Bos heeft 17 

jaar voor haar gezorgd. Zij is 6,5 

jaar geleden overleden. Hij is 

dankbaar voor de tijd die hij met 

haar heeft gehad.  

 

Omdat meneer Bos af en toe 

een extreem lage bloeddruk had 

en dan bewusteloos raakte, is 

hij uiteindelijk terecht gekomen 

in Kloosterstaete. Wat bijzonder 

is dat elke keer wanneer ik even 

langs kom om iets te vragen hij 

altijd bezoek heeft. Dit kenmerkt 

meneer Bos.  

 

Bedankt meneer Bos voor dit 

mooie gesprek! 

 

 

een foto van dhr. Bos  uit 1946 in 

het uniform van een gesneuvelde 

Canadese soldaat. 
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W E L K O M  

In deze rubriek verwelkomen we 

nieuwe bewoners. We hopen dat 

ze zich snel thuis voelen!   

 

Meneer C.H. de Jong woont 

sinds 13 januari in  

Kloosterstaete.  

 

Mevrouw J.P.A. Koster - van 

Merkestijn woont sinds  

1 februari in Kloosterstaete. 

 

 

Mevrouw R. Kroezen - Koopman 

woont sinds 1 februari in  

Kloosterstaete. 

 

Mevrouw T. Sluiman - Koren-

brander woont sinds 3 februari 

in Kloosterstaete. 

S T I C H T I N G  V A A R W E N S  

Sinds 2007 maakt ‘Stichting 

Vaarwens’ individuele dagtoch-

ten met mensen die in hun 

laatste levensfase verkeren. De 

gasten komen vanuit heel Ne-

derland om samen met hun 

naasten een mooie herinnering 

te maken. Een vaardag wordt 

volledig en kosteloos voor de 

gasten verzorgd.  

 

Meer informatie is te vinden 

op: www.vaarwens.nl  

S T A E T I G  N I E U W S  

H E R M A N  G O R T  

Het schilderen is een hobby 

die mij veel voldoening 

geeft. Ik schilder al vele ja-

ren en heb in het begin les 

gehad bij Joop Nijmeyer.  

Hij is een bekende Hooge-

veense schilder van vooral stil-

levens. Om mijn techniek nog 

meer te verbeteren heb ik ook 

les gehad bij Ivo Winnubtst van 

galerie Afterdaan in Elim. Ik 

schilder tot nu toe altijd met 

olieverf op doek, paneel of hout. 

Van de schilderijen die u ziet 

hangen in Kloosterstaete zijn 

sommige ook te koop. Bij de 

ingang van Kloosterstaete kunt 

u mij visitekaartje vinden om 

eventueel contact op te nemen.  

Ik wens u veel kijkplezier!  
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E V E N  V O O R S T E L L E N  

Ik ben Anouk Hijman, ik woon 

momenteel bij mijn ouders in 

Geesbrug en heb tot nu toe 17 

verjaardagen meegemaakt. Ik 

studeer verpleegkunde aan Ho-

geschool Viaa in Zwolle en loop 

momenteel mijn eerste stage 

die 10 weken lang is. Alles is 

voor mij dus nieuw! 

Mijn begeleider tijdens mijn 

stage is Marielle, maar ik loop 

met iedereen mee om een 

goed beeld te krijgen en vooral 

veel te leren. Ik merk na mijn 

eerste week stage al verschil-

len in mijn doen en laten en 

hoop dat ik aan het einde van 

mijn stage mijzelf meer heb 

kunnen ontwikkelingen als toe-

komstige verpleegkundige. 

Mijn eerste indruk van De Zorg-

Zaak was dat het gezellig is. 

Het team kan goed met elkaar 

en dat zorgt voor een fijne 

werksfeer en een veilige omge-

ving om te starten met stage. 

Mogen de komende weken ge-

zellig, maar vooral leerzaam 

zijn! 

Mijn naam is Milou Ruigrok. Ik 

ben 20 jaar. Ik woon in Hooge-

veen. Eind januari ben ik begon-

nen met mijn laatste stage bin-

nen De ZorgZaak. Ik zit in het 

laatste jaar van de mbo-

verpleegkundige opleiding. De-

ze volg ik op het Deltion College 

in Zwolle.  

De aankomende 20 weken ben 

ik 4 dagen in de week aanwezig 

binnen de Kloosterstaete. Tij-

dens mijn stage zijn Lisa en De-

mi mijn begeleiders. Ik hoop 

nog veel van hun te leren. Door 

mijn werk en vorige stages heb 

ik al ervaring in de VVT en het 

ziekenhuis. Ik werk momenteel 

bij De Westerkim in Hoogeveen. 

Als ik vrij ben vind ik het leuk 

om leuke dingen te doen met 

vriendinnen of familie. Ik ga re-

gelmatig weekendjes weg of er-

gens een hapje eten. De eerste 

indruk van de Kloosterstaete is 

erg goed. Ik hoop een leerzame 

en gezellige tijd tegemoet te 

gaan! 

Bij deze wil ik mij even voorstel-

len. Mijn naam is Demi Elings, 

woon in Nieuw- Amsterdam en 

ik ben 24 jaar. Ik ben in Juni 

2021 afgestudeerd als hbo- 

verpleegkundige aan Windes-

heim en heb een aantal maan-

den gewerkt als wijkverpleeg-

kundige in Hattem.  Sinds 1 no-

vember ben ik werkzaam bin-

nen De ZorgZaak als wijkver-

pleegkundige. Ik werk zowel op 

de Zorgvilla in Veenoord als de 

Kloosterstaete in Hoogeveen.  

 

In mijn vrije tijd tennis ik graag 

en van het voorjaar doe ik mee 

met competitie. Ook vind ik het 

leuk om samen met vriendin-

nen op een terrasje te zitten om 

lekker te borrelen. Ook ben ik 

gek op lekker eten en proef 

graag nieuwe dingen.  

S T A E T I G  N I E U W S  



Wilt u contact met de redactie of 

een bijdrage leveren aan deze 

nieuwsbrief?  

Neem dan contact op met één 

van onze gastdames.  

S T A E T I G  N I E U W S  
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I N  M E M O R I A M  

De afgelopen maanden zijn er tot ons verdriet ook weer dierbare mensen overleden die lang of iets 

korter in Kloosterstaete hebben gewoond. Afscheid nemen van mensen met wie je zoveel ervaringen 

hebt gedeeld heeft een grote impact op onze bewoners en ons personeel. Daarom noemen wij uit 

eerbied hun namen en danken wij hen voor het feit dat wij een tijdje mochten meelopen in hun leven 

en voor het vertrouwen wat ze ons daarvoor schonken. 

 

Mevrouw J. Koopman – van der Weide, geboren 17 oktober 1929 – overleden 14 december 2021 

Mevrouw S. Stevens – Ramaker, geboren 20 oktober 1928 – overleden 25 december 2021 

Mevrouw T. Ringeling – Spang, geboren 23 maart 1934 – overleden 21 januari 2022 


