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door: Noudje van Bussel

Festival om meteen weer te vergeten

15 Mei was het zover. Ouderenlandgoed Grootenhout vierde feest vanwege het 12,5 jarig bestaan. 
Weken van koortsachtige inspanningen waren vooraf gegaan aan het feestgedruis.
 
Bewoners, bezoekers en medewerkers waren uren bezig geweest met het maken van bordjes, slingers en andere 
versieringen. 
Paadjes werden aangeharkt, ramen werden gewassen en overal kwamen de roze bloemen tevoorschijn uit de 
potten. 

Het zag er prachtig uit!

                                                                                      

                         ‘n Grootje om van te houden 
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Overal stonden kraampjes en tenten en op het hele terrein klonk muziek.

Natuurlijk waren er ook demonstraties met paarden en in de loods vermaakten de kinderen zich 
met allerlei spelletjes en een springkussen.
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Het werd een sfeervolle, drukbezochte dag met geluksmomenten voor jong en oud.

Vanwege het grote succes wil Grootenhout van het festival een jaarlijkse traditie maken!!!
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Discussie na nieuwsuur
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Op Grootenhout 2 bekeken de bewoners een uitzending van nieuwsuur waarin het onderwerp euthanasie ter 
sprake kwam.

Er werd verteld dat er mensen in Nederland zijn die euthanasie overwegen omdat ze zich eenzaam voelen. Deze 
uitspraak was aanleiding tot een discussie. 
Euthanasie in geval van ernstige pijn konden ze zich voorstellen maar niet meer willen leven omdat je eenzaam 
bent dat is wel vreselijk. 
Iedereen was het met elkaar eens dat het fijn was om samen in een huis te wonen en niet eenzaam te zijn.

Human forever festival 

Het Summacollege te Eindhoven organiseerde op 25 mei het human forever festival

In samenwerking met Teun Toebes werd er in en rondom het college een hele dag aandacht besteed aan het 
thema dementie.
 
Teun speelde stukjes uit zijn voorstelling en er waren paneldiscussies. 
Grootenhout werd vertegenwoordigd door drie bewoners en drie medewerkers. 
De rit naar Eindhoven was al heel gezellig en de dag kon niet meer stuk toen de dames hartelijk verwelkomd 
werden op de rode loper. 

Het was leuk om te zien dat iedereen nieuwsgierig was naar de mening van de bewoners van Grootenhout. 

Zonder schroom ventileerden zij hun visie voor de microfoon. Wat ze het belangrijkste vonden in het leven?
 
Gezelligheid, veiligheid en vrijheid.

Het was een bijzonder geslaagde dag.

“ Gezelligheid, veiligheid en vrijheid ”
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In Memoriam

Onverwacht hebben we afscheid genomen van Toos Bosmans; bewoonster van Gr. 4 en
grote vriendin van Riek Speerstra. 
Door een val heeft Toos haar bovenbeen gebroken en datis haar fataal geworden. 
De laatste 2 weken heeft ze doorgebracht op een mooie ruime kamer in Grootenhout 1 en heeft ze genoten van al 
het bezoek en van haar familie natuurlijk maar ook van collega’s en bewoners. 
Toos herinneren we als een hele mooie vrouw die altijd prachtig gekleed was. 
Ze ging wekelijks naar de kapper en zag er dan prachtig uit. 
Toos hield van verkleden, theater en zingen. Ook haar humor zullen we niet vergeten. 
Ze liet ons heel vaak lachen, gewoon door te zeggen waar het op staat. 

Rust zacht lieve Toos.

Toos Bosmans

24. 12. 1924 - 08. 05. 2022  
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Nieuwe bewoners

Op Grootenhout 2 hebben we John Pluym welkom geheten en hij is echt een 
aanwinst in het huis. 
John is goedlachs en heeft altijd goede zin.  
Hij is ontzettend trots op zijn kinderen en kleinkinderen. 
Ook zijn schoonzoon Michael tovert altijd een glimlach op het gezicht van 
John. 
Michael heeft een prachtige kamer gemaakt in Grootenhout 2 en John voelt 
zich de koning te rijk. 

Tijdens het festival bleek dat John houdt van feestjes en hij zong uit volle 
borst mee.

We kennen John al langer als bezoeker van het Aubergientje en ook daar is 
hij nu regelmatig te zien. 

Fijn John dat je bij ons woont en dat je het zo naar je zin hebt.

John Pluym

Miet van de Velden

Miet van de Velden woont sinds 2 weken op Grootenhout 1. 

We kennen Miet al van het Aubergientje en als bezoekster van het lokaal.
 
Miet houdt van de natuur, wandelt graag en is het gewend om mee 
aan te pakken. 
Op de foto is ze groenten aan het snijden in de grote keuken want zoals ze 
zegt; “ge kunt die man toch niet alles alleen laten doen”. 

Miet heeft een dochter en 2 zoons en is dol op hen en ook op hun partners. 
Een van hen kennen we als collega Annelies. 
Ook geniet ze van het bezoek van haar buurman Harry en van het bezoek 
van haar kleinkinderen.

Miet is onlangs 90 jaar geworden en heeft dit feest gevierd in het bijzijn 
van haar zussen, kinderen en familie. 

Welkom Miet, fijn dat je het bij ons naar je zin hebt.
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Grootenhout 1                                                                                      0499- 395705                                                                                      
Grootenhout 2                                                                                      0499- 422860
Grootenhout 3                                                                                      0499- 386696
Grootenhout 4                                                                                      0499- 324931
Dagbeleving                                                                                         0499- 421804
Orangerie                                                                                             0499- 324547
Auberge                                                                                               0492- 311860
Woodsplace                                                                                          0413-288803

Familieraad (Voorzitter: Irene Heeringa)                       familieraadgrootenhout@gmail.com

Noodtelefoon (Buiten kantoortijden)                                                 06-38394720            

Belangrijke telefoonnummers:

Kapster Rianne van Schijndel                                                          06-14754988
Schoonheidsspecialiste Anke van de Kerkhof                                 06-15101041
Pedicure Wilma                                                                                06-12686236
Ontspanningsmassage Marleen                                                        06-10280392
Gezondheidsbegeleiding Suzanne                                                    06-22509911
Fysiotherapeut Shirley van Osch                                                      06-52226871

U belt voor een afspraak. Zij komen op de boerderij.

Doris van Vuuren (Directie)                                                               06-53525505
Francien van de Ven ( Management algemeen)                                 06-15859161
Gonnie Smulders ( Management zorgboerderij)                                06-18539922
Hanita Wiendels (Verpleegkundige-zaken Zorgboerderij)                 06-53671534
Karin Baselmans ( Management Orangerie)                                      06-28572318
Marieke Oppers(Verpleegkundige-zaken Orangerie)                         06-43454635
Iris van Duijnhoven (Management Dagbeleving)                              06-42525634
Roger de Coster (Management Auberge)                                           06-34117522
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Op 7 mei was de eerste “heel grootenhout doet dag”van het jaar. 
Ditmaal was het terrein rondom de grote dagbeleving aan de beurt. Er is geveegd, gepoetst,gewied en gezellig bijgepraat

Bij deze willen we de zussen en zwager van Anja, de dochters van Jo en de dochter van Antoinette 
heel hartelijke bedanken voor hun hulp.

De volgende “heel Grootenhout doet dag” zal in het najaar zijn.

De familierraad. Mieke Nannings, Charlotte Coolen,
Irene Heeringa

heel grootenhout doet dag

Grootenhout 1                                                                                      0499- 395705                                                                                      
Grootenhout 2                                                                                      0499- 422860
Grootenhout 3                                                                                      0499- 386696
Grootenhout 4                                                                                      0499- 324931
Dagbeleving                                                                                         0499- 421804
Orangerie                                                                                             0499- 324547
Auberge                                                                                               0492- 311860
Woodsplace                                                                                          0413-288803

Kapster Rianne van Schijndel                                                          06-14754988
Schoonheidsspecialiste Anke van de Kerkhof                                 06-15101041
Pedicure Wilma                                                                                06-12686236
Ontspanningsmassage Marleen                                                        06-10280392
Gezondheidsbegeleiding Suzanne                                                    06-22509911
Fysiotherapeut Shirley van Osch                                                      06-52226871
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Dinsdagmiddag 26 april vierde broer Frans, van Jo Coolen, zijn 60 jarig huwelijksfeest in Schijndel.

Natuurlijk mocht Jo daar niet ontbreken vonden haar 3 dochters. 
Ze hadden een taxibus geregeld en ik begeleidde Jo. 
De rit naar Schijndel was al n feestje op zich. Ze genoot er zichtbaar van. 
Voor haar broer Frans en zijn vrouw maar ook voor haar oudste zus Tonny was de verrassing heel erg groot 
toen Jo in de feestzaal naar binnen kwam gelopen….Wat n geluksmoment voor de hele familie! 

Na koffie en gebak zijn we, na een uurtje, weer terug naar Grootenhout gebracht.
 
Het was geweldig !

Geluksmoment voor Jo Coolen

door: Ursula Bakels

10



door: Noudje van Bussel

www.ouderenlandgoed.nlNieuwsbrief  111 Mei 2022

Onverwacht bezoek

Hanita Wiendels en Saskia van de Kamp vierden op 1 juni hun tien-jarig jubileum op Grootenhout.

Aangezien ze allebei dit heuglijke feit waren vergeten was het kleine feestjes een grote verassing. 
Het onverwachte bezoek van de paus en zijn assistent maakte de dag tot een onvergetelijke gebeurtenis !

Tijdens de emotionele pauselijke toespraak vloeide er menig traantje.

Het hoogtepunt was de heiligverklaring van beide dames.
Alle aanwezigen waren het eens met de paus: Beide dames hebben deze eer dik verdiend.
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Weerbericht

Vrijdagmiddag voert een zuidwestelijke wind warme en vochtige lucht aan. Het is 18 tot 20 
graden in de kuststreken. Verder landinwaarts wordt het 21 tot 23 graden. De hoogste waarden 
worden in Limburg gehaald. Wolken bepalen eerst het weerbeeld en vooral in het oosten ont-

staan her en der een paar lichte buitjes. Van het westen uit komt de zon er steeds beter bij.

Vrijdagavond kan in het oosten eerst nog een enkel buitje voorkomen, maar het is grotendeels 
droog met een mix van wolkenvelden en enkele opklaringen.

Zaterdag blijft het op de enkele bui in het zuidoosten na droog. Er zijn wolkenvelden maar ook 
flinke perioden met zon. De meeste zonuren zijn weggelegd voor de kuststreken. Het is dus 

prima strandweer, wel wordt het door een matige zuidwestenwind op het strand hooguit 18 of 19 
graden. Verder landinwaarts zijn naast de zon soms ook uitgestrekte wolken te zien. Toch is het 
daar warmer met maxima van 20 tot lokaal 25 graden in Eindhoven en Maastricht. In de avond 

verdwijnen de meeste wolken en wordt het overal vrij helder.

Zondag blijft het waarschijnlijk overal de hele dag droog. De zon schijnt met enige regelmaat 
tussen de wolkenpartijen door. In de middag waait een matige westelijke wind en is het 18 

graden op de Waddeneilanden tot 23 graden in Limburg.

Volgende week blijft het meestal droog en vrij rustig. Al is een enkele bui op maandag in het 
noordoosten, midden en oosten van het land niet geheel uit te sluiten. Doordat de wind zwak 

vanuit het westen waait zijn de temperaturen gematigd maar wel aangenaam met maxima van 18 
tot 22 graden. Het is prima weer voor buitenactiviteiten. Let wel op de kracht van de zon dezer 

dagen want in ongeveer een kwartiertje kun je al verbranden.
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