
Een nieuw jaar vol mogelijkheden 
In het nieuwe jaar zijn er mooie ontwikkelingen te melden. We zijn 
leerbedrijf geworden voor de mbo-opleiding Maatschappelijke Zorg. 
Daarnaast gaan we samenwerken met Aster Zorg uit Enschede. Door deze 
samenwerking kunnen we onze DemenTalent dagbesteding aanbieden als 
Zorg in Natura. We hopen dat de gemeente in januari toestemming geeft voor 
de samenwerking. Voor deelnemers betekent dit meer budget en minder 
administratie. Verder blijft alles als vanouds. Vraag ons gerust om meer 
informatie, we leggen het graag uit. 
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 Wat er nog wel kan 
Stichting Zorggroep Erve het Geurts
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Startersprijs 
2016 
Zorggroep Erve het 
Geurts was 1 van de 
5 genomineerden. 

Erkend 
Leerbedrijf 2017 
We zijn stageplek 
voor de opleiding 
Maatschappelijke 
Zorg 

Samenwerking 
Vanaf februari 2017 
gaat Het Geurts 
samenwerken met 
Aster Zorg uit 
Enschede. 

EIGEN LABEL 
Onze jam in de winkel 
van Bakkerij Schabbink 

in Saasveld

1
KOKEN MET 
CATHARINA 

Huisgemaakte soep op 
donderdag

2
MUZIEK MAKEN  

Saxofoon en klarinet 
van Nico en Peter-Jan 

op dinsdag
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Jam van eigen label 
Samen zelfgemaakt 

Truus, een van onze deelnemers op dinsdag en 
donderdag, werkte in de horeca. Totdat ze 
getroffen werd door Alzheimer. Sinds de zomer 
is ze actief op Erve het Geurts. Ze geniet ervan 
jam en chutneys te maken. In haar eigen tempo, 
oogsten we wat er in de boomgaard is of 
aangeboden krijgen door vrienden van het erf. 

'Puur natuur' 

Met haar hulp en die van vrijwilliger Jeannet, 
staat niet alleen onze eigen kast in het 
landwinkeltje vol. Bakkerij Schabbink uit 
Saasveld was zo enthousiast dat we diverse 
soorten aan hen mochten leveren. Voor Truus en 
andere deelnemers die er hun bijdrage aan 
leverden een mooie opsteker dat de jams zo 
gewaardeerd worden. Het gaat om wat er nog 
wel kan!  

Of we ook 
geschenkjes kunnen 

maken? 
Natuurlijk! 
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KOKEN MET CATHARINA 
Op donderdag maakt Catharina, een van onze vrijwilligers soep met 
onze deelnemers. Natuurlijk naar ouderwets recept. Iedereen levert 
een bijdrage naar vermogen. De een snijdt de groente, terwijl de 
andere zorgt voor de kruiden. Rond 12.30 genieten alle aanwezigen 
van verse samengemaakte soep. Ook maken we seizoensgebonden 
lekkernijen, zoals kniepertjes in december. Niet alleen lekker om 
samen te eten, de geuren maken ook allerlei herinneringen los. Er 
wordt veel gekletst aan tafel. Over vroeger, en over nu. Problemen 
verdwijnen zo vanzelf naar de achtergrond. 



Muziek met Nico 
Nico is al bijna anderhalf jaar bij ons, vanaf onze 
start. Per toeval kwamen we er achter dat hij 
graag muziek maakt. Sindsdien neemt hij zijn 
klarinet mee en maakt samen met Peter-Jan 
muziek. Afgelopen zomer speelden ze buiten 
voor pauzerende fietsers en wandelaars. In het 
najaar hebben ze hun intrek genomen in een 
ruimte op het erf. Met door Peter-Jan 
beschikbaar gestelde apparatuur is het een 
kleine studio geworden. Het is fantastisch om te 
merken hoe muziek en melodie diep uit het 
geheugen komen. Intuïtief en uit het hart spelen 
zij samen. 

 

Kruiden 
van 
Tim 

Tim werkt ruim een jaar bij ons en vult 
regelmatig kruidenmelanges af voor bakkerij 
Schabbink. Er zijn heel veel verschillende 
soorten, in kleine en grotere potjes. Leuk als 
kadootje, bijvoorbeeld een kruidenmix voor 
kruidenboter of bruschetta. Tijdens de 
kerstmarkt in een tuincentrum was Tim 
natuurlijk aanwezig om de nieuwe 
kruidenmixen te laten zien. Als Tim niet bezig is 
met de kruiden, helpt hij op en rond het erf met 
werkzaamheden, zet koffie en bereidt de lunch 
voor.
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