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Inpakken en 11111111 



De vrachtauto 

- -wer-d-t-velgelacleA 

met koffers bij het 

Zonnehuis in 

Vlaardingen. Onze ::==========! 
vaste chauffeur 
Steef is er weer. 

Zaterdag_& mei 
We vertrekken uit Vlaardingen met twee 
rolstoelbussen naar Doorn. De zon schijnt 
en we hebben er zin in. Voor sommigen 
een bekende vakantie, voor anderen de 
eerste Rooseveltvakantieweek. 

In de bus op weg naar het Roosevelthuis 

' 
Het weer: zon 

met af en toe een 
wolk. 

Als rond 15.00 uur iedereen gearriveerd is, begint de {hernieuwde) kennismaking. Nanja heet ons 
allemaal van harte welkom. Het thema van dit jaar is: "Inpakken en ... ", 
Na de bitterballen en de jus d orange gaat iedereen naar zijn of haar kamer om de koffer uit te pakken. 

Menu van de dag: 

Tomatenbouillon 
kipschotel met kerriesaus 
salade van vers fruit 

111\ 

I 
's Avonds moeten de stafleden zich 
melden bij de douane. Daar kijkt 
douane-ambtenaar Jan wat er in al de 
koffers van de stafleden zit en of nie 
mand smokkelt. Dat zorgt voor grote 
hilariteit; steeds wordt er weer iets 
bijzonders aangetroffen ... 

In tweetallen vertellen de stafleden voor wie zij deze week gaan zorgen. 

Rond 23.00 uur, als alle gasten op bed liggen, wordt er op iedere gang gezongen door ons koor van 
stafleden. Het lied wordt afgesloten met: 'Welterusten!!!' 



IHet weer: 
bewolkt. mei 

De eerste nacht zit erop. De ene vakantiegast heeft erg lekker ge 
slapen, maar er zijn er ook die toch vaak wakker zijn geweest van 
nacht. In de ochtend wordt er in de mooie kapel een waardevolle 
dienst met Heilig Avondmaal gehouden, geleid door ds. Erwin de 
Fouw. Het thema is 'Vol vertrouwen op weg'. Samen bidden en 
samen zingen en een persoonlijke vredesgroet, het doet ons alle- 
maal goed en we nemen het mee in deze week. De collecte is voor 
Kim Vogel in Oeganda en brengt€ 169,95 op. Bedankt! 

OROI VAN DIENST 
voor de vtMno In het Rooceve.lthuls, Doom 

zondag .Jubllate (Jukh!J 
thema: 'vol vertrouwen op weg' 

7 mei 2017 
I0.30uur 

Liturgie kerkdienst 

In de middag is het ineens zonnig, dus kan 
de zangmiddag op het terras gehouden 
worden. De piano wordt naar buiten gere 
den en het zingen van Nederlandse liedjes 
kan beginnen. De organist c.q. 
pianist van vandaag is Piet-George Kloot 
wijk, hij begeleidt de zingende stafleden. 
De middag op het terras wordt afgesloten 
met Hollandse poffertjes. 

~ 

Menu van de dag: 

Gebonden aspergesoep 
Kipschotel tl Salade van vers fruit 

In de avond is er een optreden van de 
zandtovenaars van Atelier Hupsakee. Na 
een verhaal over een generatieconflict 
worden er nog dieren getekend die 
geraden mogen worden. Enkele stafleden 
blijken verdienstelijke tekenaars . 

.l. 



Maandag_& mei_ 
Ook dit jaar is er een hoek in de zaal waar 
iedereen die dat leuk vindt naar hartelust 

Mary, Siep en Jacqueline hel 
pen bij het versieren van 
houten koffertjes. Het is leuk 
om te zien dat ieder koffertje 
weer heel anders wordt! 

Wie wil, kan na het 
ontbijt mee naar het 
zwembad. Niet alleen 
om te zwemmen, maar 
ook om lekker te bub 
belen. Rozig komen de 

Menu van de dag: 

Bonensoep 
Zalm of kalkoen 
Tiramisu 

Als 's middags de zon doorkomt, gaan veel 
mensen wandelen of fietsen. De koffie en 
thee worden op het terras geserveerd en 
ook de Oudhollandse spelletjes zijn buiten. 

Er hangt weer een mooi 
spandoek, gemaakt door 
Koos. 

Het weer: 
bewolkt 
en in de 
middag 
zon. 

's Avonds is er Crazy Bingo 
met Petra en Miriam. Dat 
betekent veel lachen, vooral 
als alle plankjes een plekje 
op moeten schuiven. De der 
de ronde is spectaculair: ie 
dereen heeft tegelijk bingo 
dus iedereen heeft prijs. 



We beginnen vandaag direct na 

het ontbijt met ochterrdgvrn= - 
nastiek, onder leiding van Wim, 
Koos en Nel, geheel in Tiroler 
stijl gekleed. 

Dinsdag 9 mei 

Het weer: 

bewolkt 
met af en 
toe de zon . 

...... 
f 
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Mosterdsoep 
Pangasiusfilet of bal gehakt 
Yoghurt met rood fruit 

In de middag komt de zon achter de wol 
ken vandaan en een aantal gasten gaat 
naar buiten om 

's Avonds is er Tiroler livemuziek van 
Das Stimmt met volop gelegenheid 
om te rolstoeldansen. Wat een 



Caroline leidt vandaag de ochtendgymnastiek. ieder 

een kan meedoen, in een rolstoel of niet. Daar is goed 

over nagedacht! De spieren worden goed getraind, 

met gewichtjes en bewegingen. 

Deze training is 

een goed begin 

van de dag, we 

zijn klaar voor 

een actieve dag 

-Woensdag 10 mei 

Het weer: 

zonnig 

's Middags staat er een groep extra vrijwilligers 
op de stoep om te helpen bij de vakantiejacht. 
Met z'n allen gaan we op zoek naar o.a. een 
vakantieganger, de wegenwacht, een Afrikaanse 
dame, een stewardess en een waarzegster. 

Het weer werkt heel goed mee en na afloop kunnen 
we nog een tijd op het terras zitten. Genieten! 

De 'vossen' na afloop bij elkaar 

Menu van de dag: 

Chinese tomatensoep 
Indisch buffet 
Kokosmousse en spekkoek 

Op het avondprogramma staat een optreden van de 
trommelaars van Bambata. We mogen ook uitpro 
beren hoe het is om op een djembe te spelen. 



-D-o-nderdag 11 • mei 
Het weer: 

zonnig 

Na het ontbijt opent de schoon 
heidssa Ion haar deuren. Ria en Elly 
kappen de dames, met hulp van 

De heren (en een paar dames) 
gaan naar de kroeg voor een kop 
koffie. Het is heerlijk weer, dus 
ernaartoe wandelen is geen straf 
en buiten zitten kan ook. 

Voor 's middags heeft de ontspanningscommissie iets leuks gepland: 
het verjaardagsspel. Deze week zijn er zoveel jarigen in de groep! 
We geven een kadootje door dat ieder moment kan ontploffen. Heb 
je het kadootje, dan beantwoord je een vraag. Heb je de vraag fout, 
dan komt er een nieuwe vraag ... en de tijd tikt door! 

. . -·------- ' 

Prachtige 

Menu van de dag: 
Tonijnsalade 
Ossenstaartbouillon 
Tilapiafilet of spies van kip 
Dessertgebak Roosevelt Jopie 

Vermoeiend weekje hoor ... 

Het feestelijke diner doen we dit jaar niet op de 
laatste avond, maar op donderdag. Een 
'Captains dinner'. Het is heerlijk! Ook dit jaar 
heeft de keukenploeg zichzelf weer overtroffen. 

Na het uitgebreide diner komt het Schiedams Shanty 
koor Stuurloos voor ons zingen en spelen. Enkele 
stafleden wagen het erop en springen tussen het 
koor om mee te doen. Wie weet zijn er binnenkort 
dus wel wat nieuwe leden! 



Vrijdag 12 mei 
Deze morgen kunnen we weer bewegen 
met Caroline. Het is ook mogelijk 'met de 
dominee op reis' te gaan. 

We hebben deze week zoveel kaarten gekregen! 
Nanja las ze elke dag voor tijdens het eten. 

De versierde koffertjes staan uitgestald in de zaal. 

's Middags moeten we er toch echt aan geloven: 
koffers inpakken! Daarna is er nog tijd voor een 
laatste wandeling, een drankje in de zon en bijpra 
ten met (nieuwe) bekenden. 

Bij het avondeten 
blikt Nanja terug 
op de week en be 
dankt ze de 32 vrij 
willigers. Haar 
speech vindt u ook 
in dit boekje. 

Menu van de dag: 

Groentesoep 
Zuurvlees of rode mul 
Bananenvla 

City Sight, onze eigen Roosevelt 
band, komt gezellig optreden. 
Van 'Het kleine café aan de hav 
en' tot 'Daar bij die molen': alles 
komt voorbij en er wordt naar 
hartelust meegezongen. Wat 
een afsluiter! 



Zaterdag 13 mei 

We verlaten het prachtige Roosevelthuis weer. 

Hopelijk heeft u net als wij een heerlijke week gehad! 



S-peech van Nanja 
Mijn reis: 

Tijdens het inpakken voor deze reis bedacht ik niet wat neem ik mee, maar wie neem ik mee. 

Mijn man, mijn maatje, gaat in ieder geval mee. 
Samen genietend van deze reis volgt hij mij over het algemeen heel gedwee. 
De eerste stop is bij het Zonnehuis, de koffers staan al klaar, 
en rond een uur of elf is ook de vrachtwagen daar. 
Gemengde gevoelens zijn af te lezen op de gezichten van de gasten, 
wanneer is het tijd om richting de bus te gaan, moet ik hier nu wachten? 
Of had ik al bij bus 1 of bij bus 2 moeten staan? 
Ook deze mensen gaan mee op mijn reis, ze zijn belangrijk voor mij. 
Hen te zien genieten maakt mij heel erg blij. 
Mijn andere reisgenoten staan bij aankomst klaar met een blij gezicht. 
Zij zijn belangrijk voor de zorg, de keuken, het geestelijk voer. 
En Jezus beschermt ons, hij staat achter het roer. 
Wat hebben we genoten, wat was er veel te zien, 
gezellig samen eten en sporten bovendien. 
Knutselen aan de tafel, de resultaten zijn geweldig om te zien. 
Mede dankzij de hulp van Mary, Siep en Jacqueline. 
Onze nieuwe dominee heeft ons meegenomen op reis naar vele landen, had voor iedereen interesse en 
heeft de gebeden goed verwoord. Kan ook heel goed dansen en beschuiten smeert hij zoals het hoort. 
De keukenprinses en -prinsen zorgden uitstekend voor ons, 
gelukkig aten wij geen linzen, maar kregen heel veel lekkers en soms ook nog wel bonbons. 
Tijdens de lunch was ik blij met hun vraag om overleg, 
dit resulteerde vaak in een extra warme snack als broodbeleg. 
Ineke heeft haar mannetje wel weer gestaan. 
Was er iemand niet in orde dan kwam zij er snel weer aan. 
Een pilletje, een drankje en af en toe een pianoklankje. 
Ze wijdde Erwin in, in de wereld van beschuiten en thee, 
samen namen ze belangrijke besluiten, 
resoluut, zonder soelaas ... 
Boter, suiker, hagelslag of kaas. 
Dan alle verzorgende reisgenoten, wat een kanjers zijn dat! 
Staan altijd klaar voor hun gasten dag en nacht! 
Niet zeuren maar doen, dat is het motto wat zegeviert. 
iedereen lacht, is bereidwillig en niemand tiert. 
Dat heeft mij doen besluiten de vrijwilligers uit te nodigen voor de volgende reis van 12 tot 19 mei. 
Geef het door aan je werkgever dan ben je zeker vrij. 

Ik wens een ieder een hele goede gezondheid, veel liefde en geluk. 
Voor mij kan deze vakantie niet meer stuk. 

Uw reislijder( grapje) 

Nanja Moerkerken 



Gedicht voor de vrijwilligers 
Voor al onze lieve vrijwilligers 

Tjonge, wat hebben we hier naar uitgekeken. 

Ze konden niet vlug genoeg gaan de afgelopen weken. 

En ja hoor, toen was het eindelijke de Ge mei 

dat maakte ons allen weer zó blij ! 

We konden weer op weg naar het Roosevelthuis, 

want als je het kent, weet je: daar voel je je thuis. 

Voor de nieuwelingen is er wat nervositeit 

maar dat raken ze vast wel snel weer kwijt 

Als ze eenmaal weten waar ze zijn belandt 

gaan de alledaagse beslommeringen snel even aan de kant. 

Met dank aan jullie, dat zegt genoeg, 

want jullie zijn met elkaar een fantastische ploeg. 

Het ontbreekt ons werkelijk aan niets ..... 

gezelligheid, eten, spelletjes, zwemmen en als je wil is er ook nog een fiets ! 

De avonden hebben gezellige invullingen 

en meestal kunnen we ook heerlijk meezingen. 

Om mee te nemen staan er een kleurrijk aantal koffers, 

ze zijn gezellig beplakt en versierd, wat zijn we een boffers. 

Wij, als gasten zijn jullie allen zo dankbaar, 

want er wordt zoveel gedaan, steeds staan jullie klaar. 

Liefde, zorgzaamheid en zoveel meer, 

is wat jullie ons geven, keer op keer. 

Met een klein gebaar laten we weten 

dat we deze week zeker niet zullen vergeten. 

Ga met z'n allen van de inhoud maar iets leuks doen, 

heel veel dank voor de fijne week, vergezeld met een dikke zoen. 

Maar bovenal gaat onze dank uit naar onze God en Heer ! 

HEM komt toe ....... alle Glorie en Eer. 

Liefs van alle gasten 

Annette Buitenhuis 



Ja_rig in het Roosevelthuis 

Een week vol verjaarda 
gen! We bléven 'Lang zal 
ze leven' zingen deze va 
kantieweek. Voor Rinus 
(6 mei), Nanja (7 mei), 
mevr. Garretsen (8 mei), 
mevr. Olsthoorn (8 mei), 
Miriam (9 mei), mevr. 
Bonjernoor (11 mei) en 
Nelly (13 mei). 





Groepsfoto's stafleden uit voorgaande jaren 

2 juni t/m 9 juni 2001 

24 april tlm 1 mei 201 O 

23 mei t!m 30 mei 2009 

19 tm 26 maart 2011 

5 t/m 12 april 2014 9 t/m 16 mei 2015 



Dankwoord 
Wij hopen dat u net zo'n waardevolle week heeft gehad als wij. U was een fijne gast en wij hebben 
met veel plezier voor u gezorgd. 

Veel lieve groeten van: 
Nanja en Koos Moerkerken, Ineke den Exter, Marjan van Voorden, Kees en Siep Sterrenburg, Jan van 
Toor, Petra Zwang, Miriam van Boxtel, Erwin de Fouw, Caroline Visscher, Mary v.d. Zouwen, Rinus 
Vergouwe, Tineke van Witzenburg, Hanneke van Witzenburg, Nel Smaal, Jacqueline Wiersma, Wendy 
Donkers, Cees Poot, Wim en Mary Poot, Ans Roosekrans, Anneke Pols, Margaret Mostert, Marko 
Meuer, Nelly Havenaar, Connie Koevoet, Annet Duijverman, Jan Duijverman, Nel van Drimmelen, Hans 
Bol, Janita Keijzer, Gratia de Boer en Annemieke Sterrenburg 

Deze week is ook tot stand gekomen met hulp van: 
De kapsters Ria en Elly, de organist-pianist Piet George, de buschauffeurs van de firma's Nootenboom en 
de Boezem, de chauffeur van de vrachtauto Steef, de laders/lossers Peter en Frans, de vrijwilligers uit 
Vlaardingen en Schiedam die op woensdag rolstoelen zijn komen duwen. Het Zonnehuis bedanken wij 
voor de samenwerking en de materialen. De firma lmtrans, wederom bedankt voor het lenen van de 
vrachtauto. Ook dank aan de instellingen en particulieren die gezorgd hebben voor een financiële injec 
tie. Als laatste willen wij het team van het Roosevelthuis op het Hydepark bedanken voor de gastvrijheid. 

Tekst op de steen bij de 
ingang: 
'En nu blijven geloof, 
hoop en liefde, deze 
drie, maar de meeste 
van deze is de liefde.' 
(1 Korinthe 13:13) 

Foto's zijn o.a. 
gemaakt door: 
Anneke, Conny, Janita, 
Koos, Marko en Mary 

Redactie: 
Annemieke en Gratia 


