
 

 

 

 

 

 

In 2019 hebben ongeveer 100 collega’s de training ‘Grijs, Groen en Gelukkig’ gevolgd en 

succesvol afgerond. Deze training werd gegeven door IVN Natuureducatie en zorgde 

voor een eerste verkenning in mogelijkheden van natuurbeleving in de ouderenzorg. 

Ook vrijwilligers konden hun kennis verbreden tijdens de training ‘Natuur doet je 

goed’. Tijdens en na afloop van de trainingen zijn collega’s en vrijwilligers actief aan 

de slag gegaan met eigen ideeën en mooie activiteiten. Of het nu grote activiteiten 

of kleine initiatieven zijn, de resultaten willen we graag met iedereen delen! Veel 

leesplezier! 

 

 

Conferentie ‘Natuur in de zorg’ 
 

Op maandag 7 oktober a.s. organiseert IVN in samenwerking met Zorggroep Ter Weel de 

conferentie ‘Natuur in de zorg’. Tijdens deze conferentie willen we succesverhalen delen met 

andere (zorg)organisaties uit Zeeland en Zuid-Holland en ervoor zorgen dat álle ouderen in 

Nederland een gelukkige, oude en groene dag hebben in een verpleeghuis, dagbesteding of 

thuis. Daarnaast wordt Zorggroep Ter Weel deze middag uitgeroepen tot icoon organisatie. Als 

icoon organisatie deelt Zorggroep Ter Weel haar ervaringen met andere zorgorganisaties uit 

Zeeland en Zuid-Holland, zodat ook deze organisaties succesvol aan de slag kunnen gaan met 

Grijs, Groen en Gelukkig. 

 

 

Lekker naar buiten tijdens de avond driedaagse 
 

Eind augustus was het weer tijd voor de jaarlijkse avond driedaagse 

van Randhof! Het was prachtig weer en cliënten, vrijwilligers en 

collega’s wandelden o.a. langs de vijver en kerk van Kloetinge.   
 

 

Grijs, Groen en Gelukkig – Zorggroep Ter Weel 



 

Groene tafel voor Ostrea / Moerzicht 

Een medewerker wonen van Ostrea 

heeft samen met een andere collega 

een kruidentuin gerealiseerd. Samen 

met een bewoonster knapten zij een 

oude tafel op en vervolgens hebben ze 

verschillende kruiden gepland, die een 

mooie plaats kregen op de tafel. De 

kruiden worden gebruikt voor het 

bereiden van de maaltijden, maar de 

‘groene’ tafel zorgt ook voor een mooi, 

kleurrijk terras! 

 

 

Nieuw huisdier voor Maria Oord 
 

Maria Oord heeft een nieuw huisdier! Op woensdag 11 september 

bracht boomkunstenaar Peter Verlaan een bezoek aan deze locatie 

en toverde hij een boomstam om tot meeuw. De meeuw heeft 

inmiddels ook een eigen naam gekregen: Jonathan.  

 

 

De herfst komt eraan! 

De dagen worden korter en buiten wordt het kouder, maar 

ook tijdens de herfst kun je veel leuke (buiten) activiteiten 

doen met cliënten. Pluk bijvoorbeeld appels of peren en maak 

hier appelmoes of stoofpeertjes van. Of ga op zoek naar 

kastanjes en verwerk deze in een mooie herfsttafel. Ook is er 

tijdens de herfstmaanden veel moois te zien. Kijk bijvoorbeeld 

naar de bladeren van de bomen, elke dag veranderen ze van 

kleur. Of speur naar allerlei soorten paddenstoelen.               

Er is genoeg te ontdekken! 

 

 

Kruidenbak in de vensterbank 

Ook Kolveniershof kan binnenkort gaan genieten 

van verse kruiden. Collega Jacolien heeft een mooie 

kruidenbak gemaakt in de vensterbank, met 

bieslook, tijm en rozemarijn. 

 

 Wil je meer weten of leuke activiteiten en ideeën delen? Neem dan contact op met 

Suzanne Bassie (suzanne.bassie@terweel.nl). 


