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door: Noudje van Bussel

Voedselbos Woodsplace

De tweede ronde van de beplanting van het voedselbos op Woodsplace vond plaats in
januari.

Opnieuw was er een groep enthousiaste vrijwilligers die aan de slag gingen met schoppen en
kruiwagens om weer een groot aantal bomen te planten.
Het was wederom een gezellige dag waar een bont gezelschap aan mensen samen werkten.
In het voorjaar zal het eerste wandelpad aangelegd worden zodat onze bewoners een kijkje
kunnen gaan nemen bij de vijver en de nieuw geplante boompjes.
Centraal zal er een paardenweide komen waar de mensen op een bankje kunnen kijken naar
de capriolen van onze veulentjes die in het voorjaar weer geboren worden.
Het zal echter wel een paar jaar duren voordat we kunnen spreken van en echt voedselbos.
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‘We willen nog meer mensen helpen, maar we hebben nu niet altijd plek’

door: Jurriaan Nolles

Grootenhout gaat de komende jaren flink uitbreiden. Tijd voor een gesprek met Noudje van Bussel en Doris van Vuuren. 

Met twee koppen koffie komen Noudje en Doris aan tafel zitten. Het is tijd voor een gesprek over hun bedrijf, ouderen-
landgoed Grootenhout. Want er wordt volop gebouwd, op meerdere plekken. De komende jaren moeten tientallen 
mensen extra een plekje krijgen op Grootenhout. 

,,Omdat we mensen willen helpen’’, zegt Doris. ,,We worden dagelijks gebeld met mensen die rampverhalen hebben. 
Families die overstuur zijn omdat er geen fijne plek is voor hun vader of moeder. Dat is onze drijfveer. En we geloven 
erin dat ons concept groot kan worden uitgebreid.’’ 

Tegenwoordig wonen 65 mensen op één van de locaties van Grootenhout. Maar in de toekomst gaan dat er meer worden, 
over vijf jaar misschien meer dan 100, zo is de ambitie. Daarom dat de bouwploeg van Grootenhout zo druk is.

Een opsomming: Op Ginderdoor 39 en 41 in Mariahout komen in totaal twee huizen voor 20 bewoners. Noudje: ,,Een 
hele grote achtertuin, waar we beleving gaan maken. Kippen, misschien wel geiten, een gezellig huis. Bovendien maken 
we logeerfaciliteiten voor vakantieopvang. Zodat we de thuissituaties van gezinnen met mantelzorgers voor een aantal 
dagen kunnen ontlasten. Soms hebben we families aan de lijn, die echt een paar dagen rust nodig hebben.’’ 

Verder, de Bakelseweg 27 in Aarle-Rixtel. Doris: ,,Een plek voor 14 mensen aan een hele grote plas. Midden in de natuur, 
vlakbij de stad Helmond. Het ligt ideaal. Ooit willen we hier nog een extra woning voor 10 mensen te maken.’’

En dan nog Broek 4, waar ook 10 mensen komen te wonen. ,,Achter het Oranjerietje ligt de fundering al klaar.’’

Waarom willen jullie zo graag uitbreiden?

Noudje: ,,Een voorbeeld uit het recente verleden. Een jonge vrouw uit Amsterdam met dementie. Ze houdt heel erg van 
de natuur, ze is fysiek nog in orde. Haar zus belt me dagelijks, dat het verschrikkelijk is om te zien hoe passief ze is 
geworden sinds ze in een verpleeghuis woont. Dat ze nauwelijks buiten komt, terwijl ze zo van de natuur houdt. Dat ze 
hoopt dat aan haar zus wordt gedacht als er een plekje vrijkomt op Grootenhout.’’ 

Doris: ,,We horen verhalen van radeloze mantelzorgers die niet meer voor hun geliefde kunnen zorgen, en nergens heen 
kunnen waar ze een goed gevoel bij hebben. Zulke mensen vertellen me zo’n verhaal, en dat word ik helemaal ongeluk-
kig. Ik wil die mensen helpen. Maar we hebben nu geen plek.’’ 

Doris en Noudje willen daar wat aan doen. Ze denken dat ze meer mensen kunnen helpen dan ze nu doen. Noudje:  ,,Als 
je buiten de gebaande paden van de verpleeghuizen denkt, dan is het met goed personeel mogelijk om mensen met 
dementie in een leuke omgeving te laten wonen. Je kunt ze een betere levenskwaliteit bieden.’’ 

Doris hangt over de tafel. ,,Soms komen mensen hier helemaal apathisch. Dan proberen we zoveel mogelijk met ze naar 
buiten te gaan, ze laten bewegen, uitdagen, minder medicijnen geven. Je ziet dat ze binnen een week weer kunnen opfleu-
ren.’’ 

Een dag na het interview wil Doris nog wat toevoegen aan het interview. Ze appt: ,,Ik houd van onze ouderen, en ik heb 
veel respect voor ze. En ik houd ook van mensen die alles over hebben voor hun ouders. Die generatie heeft er vroeger 
voor ons gestaan. Nu verdienen ze dat wij dat voor hun doen.’’ 

Lees verder blz 3
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Hoe moet Grootenhout er over 5 jaar uitzien?

Noudje: ,,Wij streven naar ongeveer 8 locaties van Grootenhout, waar per locatie twee huizen staan voor ongeveer 10 
bewoners. Daar is een dagbeleving, mensen kunnen buiten rondwandelen, er zijn gezellige plekjes, precies zoals iedereen 
Grootenhout kent. Er is de mogelijkheid om bewoners uit te wisselen tussen de locaties. Mensen worden gehaald en 
gebracht door de gelukstaxi. Ze komen na een dag beleving weer in hun eigen huis.’’
Maar wordt Grootenhout niet te groot? 

,,We willen een vast team, met een eigen manager en verpleegkundige. Zodat de bewoners altijd dezelfde mensen zien. 
Alsof ieder huis een eigen gezin is, en zo moet het ook voelen. En op iedere plek staat de visie van Grootenhout centraal. 
Woonplekken gaan zelfstandig draaien, en er mag een eigen sfeer zijn. Maar overal gaat om het geluksmomenten en 
zelfredzaamheid van onze mensen. We worden misschien wel groter, maar iedere woonplek blijft kleinschalig. Met hoge 
kwaliteit van zorg, omdat er goede en invoelende mensen werken, die de vrijheid krijgen om voor onze bewoners te 
zorgen.’’ 

Het is het concept Grootenhout. De geluksmomenten, thuiskomervaring, de dag op een andere plek doorbrengen, bood-
schappen doen in het supermarktje, lief personeel, aandacht en tijd. Het leven op Grootenhout is ‘gewoon’, en zeker niet 
steriel. En dat op meerdere plekken. 

Je voelt het als je door de huizen rondloopt. Alle locaties zijn kleine gezinnetjes geworden, waar wordt gelachen en 
gehuild. Het zijn families op zichzelf. Noudje: ,,Het gaat verder dan een mooi huis of een mooie boerderij. Je moet activi-
teiten organiseren, zorgen dat mensen in beweging blijven. Met de gelukstaxi op en neer worden gebracht, en ga zo maar 
door.’’ 

Volgens Noudje en Doris zitten er nog meer voordelen aan groter worden. ,,Als je groter bent, kun je meer invloed uitoe-
fenen over hoe Nederland omgaat met dementie. We willen laten zien dat onze visie werkt. Daarom zijn we ook de oplei-
ding gestart, om een bijdrage te leveren aan het verbeteren van dementiezorg.’’ 

Hoe lang gaan jullie dit nog doen? Noudje is … en Doris … jaar 

Doris: ,,Onze kinderen weten waarom we dit zijn begonnen. Zij, of anderen die we hebben opgeleid, zullen het te zijner 
tijd overnemen.’’ Lachend: ,,Maar dat gaat nog héél lang duren.’’ 

Noudje: ,,We houden er rekening mee dat we steeds meer zelfstandigheid zullen geven aan managers en verpleegkundi-
gen. Maar we blijven felle bewakers van onze visie. 
Geluksmomenten, mobiliteit en gezelligheid, dat zullen onze speerpunten blijven.’’
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door: Noudje van Bussel

Enkele maanden geleden zijn onder leiding van Trudy Maessen de eerste toneellessen van start gegaan.

Eerst moest er natuurlijk afgetast worden waar de talenten van de artiesten lagen maar
daarna kon er volop gestart worden met de repetities.
Wekelijks wordt er serieus gerepeteerd om een mooie voorstelling te maken.
In januari waren de de eerste resultaten al zover dat het publiek een kijkje kon nemen.
Het was een lust voor het oog om alle artiesten aan het werk te zien.
Dit belooft wat voor de toekomst!

     Januari/ Februari 2022

Toneel op Grootenhout
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Nico woont op Grootenhout 1 en is altijd in voor een 
potje dammen. Sterker nog, hij is de damkampioen van
 Grootenhout want er is nog niemand geweest die van hem heeft
 kunnen winnen. Er zijn zelfs mensen die niet meer tegen Nico 
willen spelen, omdat hij ze keer op keer verslaat en 
daar is Nico trots op.

Denk jij Nico te kunnen verslaan? Hij zou het leuk vinden als je 
hem uitdaagt. Dit kan via: geluk@ouderenlandgoed.nl of door 
Nico zelf uit te dagen als je hem ergens ziet.

 Veel succes!

Wie daagt Nico uit ??
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An van den Bragt Ruikens

Een vaste bezoekster van het Oranjerietje sinds oktober 2020. Getrouwd met Wil en trotse moeder 
van 2 zonen, Ronald en Robert. Heeft in haar leven ontzettend genoten van het maken van mooie 
reizen en van theaterbezoek. Doordat haar man in december onverwacht in het ziekenhuis werd 
opgenomen, kwam An logeren op de Orangerie. In januari kwam An bij ons wonen op 
Grootenhout 2 en werd daar omringd door liefdevolle en soms ook bezorgde aandacht van de 
medebewoners. Op 6 februari 2022 is An heel rustig ingeslapen.
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In Memoriam

Op 28 december 2021 is Riet heel rustig ingeslapen op Grootenhout 2. Riet woonde al vanaf
juni 2011 bij ons en dat mag wel bijzonder genoemd worden. Vriendelijk, betrokken en dol
op snoep, zo kunnen we Riet typeren. Ook dol op gebakken vis en op haar verjaardag 
zorgde die traktatie voor een grote glimlach. We missen je Riet.

 Riet van Herp - van Rooij

Toos Klessens- van Gestel

Sinds februari 2015 in zorg bij Ouderenlandgoed Grootenhout. Het is stil zonder Toos. 
Druk pratend en wijzend naar buiten, zo herinneren wij ons Toos. Toos hield van bomen, van 
planten en dieren en was graag op de zorgboerderij. 
Zoals de familie zo mooi omschrijft; de laatste jaren hebben we stukje voor stukje afscheid van je 
genomen. 
Onze lieve moeder, die steeds meer vervaagde. De kern echter bleef al die tijd overeind: krachtig, 
sterk van lijf, niet opgeven, doorzetten.
Door de collega’s op de dagbleving en collega’s van team 3 ben je liefdevol verzorgd. 
Op 30 januari, in de ochtend, ben je ingeslapen. Toos rust zacht.
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Annie Boon is in december 2019 bij ons komen wonen samen met haar man Willy.

Samen genoten zij van het wonen op Auberge. Annie was zorgzaam voor haar man die ze “ mijn vriendje” 
noemde.
Helaas was het samen wonen van korte duur omdat Willy in april 2020 overleed na een kort ziekbed.
Annie vond dit moeilijk en miste haar man enorm. Toch wist ze de draad weer op te pakken ondanks het soms 
ook voor haar lichamelijk niet zo goed ging.
Wat kon ze genieten als de kleinkinderen er waren of gewoon met een wijntje op de bank gezellig mee zingen met 
de liedjes. Annie was altijd samen met Willy erg Boergondisch ingesteld. Genieten van het leven dat stond hoog 
in het vaandel thuis.
Helaas december 2021 is Annie in het bijzijn van haar familie overleden. Wat hebben we genoten van jou humor 
Annie bedankt dat we je hebben mogen leren kennen.

Team Auberge.
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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)                                                 0638394720            

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 boerde-
rij.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
Ursula Bakels ( Management Orangerie)                                           06-36070314
Ine van Rooij (Verpleegkundige-zaken Orangerie)                            06-29303961
Iris van Duijnhoven (Management Dagbeleving)                              06-42525634
Roger de Coster (Management Auberge/Woodsplace)                      06-34117522
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Woordzoeker

Biggetjes
Boerderij
Boerendochter
Boerin
Boerenzoon
Boomgaard
Buitenspelen
Coppens
Diervoeding
Eieren
Gerst
Erf
Hanen
Hokverijking
Honden
Kalfjes
Kippen
Kalkoenen
Koeien
Kuikenvoer
Poezen
Kuikencheck

Stallen
Varken
Varkensvoer
Vleeskuikens
Vleesvarkens
Voeren
Volwaard
Weiland
Wroetmix
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Het atelier deelde op valentijnsdag kadootjes uit
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Verjaardagen

01-01     Antoinette Vlemmings-Somers
01-01     Cor vd Elsen
02-01     Hans Verbruggen
04-01    Willem Busch
04-01    Marjon Steeghs-Briels
05-01    Ria Meulesteen
06-01    Philly Heukers-Streun
07-01    Andre v Hoof
08-01    Toon Hopstaken
12-01    Annie Renders-Rooijackers
12-01    Judith v Berlo-Kersten
13-01     Erica d Heijde
13-01    Lia Vlemmings
13-01    Jan v Eck
14-01    Wilma Wiegel
14-01    Maud Janssen
15-01    Theo Billekens
16-01    Rianne Bouman
20-01    Drika Franken-Vogels
25-01    Arnold vd Heuvel
29-01    Wiljo Brouwers-Haak
30-01    Koos Janssen-Loomans
31-01    Rosan Huijbets-vd Wetering

01-02    Jan Leenders
02-02     Hilde Sijbers
03-02     Priscilla vd Berk
04-02     Marijke Drenth-Blaauw
05-02    Nicole Franke
05-02    Beppie vd Steen-vd Horst
07-02    Zus Versteeg
09-02    Lia Foley
10-02    Bregje Swinkels
10-02    Lien de Greef-Adelaars
13-02    Sabrina Eikemans
13-02    Gerard Brouwers
13-02     Bertha Schepens-Verkuijlen
15-02    Anita vd Aa
16-02    JAnnemieke Liebregts
16-02    Ingrid Vereijken-v Hout
17-02    Marieke Oppers
18-02    Annie Slegers-Verhagen
22-02    Riek Verhagen-v Bommel
22-02    Ilse Dobbelsteen
23-02    Nellie vd Voort-Mandigers
24-02    Dewi v Houtert
27-02    Gediminas Cigas

Bouw nieuwe woning gestart 

Eind januari is Ouderenlandgoed Grootenhout gestart met de bouw van een woning voor 10
nieuwe bewoners.
In de achtertuin van de orangerie zijn inmiddels de contouren van het nieuwe gebouw al
goed zichtbaar.

Het duurde even voordat alle vergunningen rond waren maar nu kan er volop gebouwd
worden.

Het zal nog wel een jaartje duren voordat de eerste bewoners hun intrek kunnen nemen
maar tot die tijd zijn de bouwactiviteiten een lust voor het oog voor de bezoekers van het
oranjerietje!!
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Anne verkocht vroeger bordspellen, maar door mensen als Elly leerde 
ze haar zorghart kennen

Verslaggever Jurriaan portretteert de komende maanden bijzondere duo’s van Grootenhout: de bewoners
 met hun coaches. In deze aflevering ziet hij hoe bewoonster Elly het leven van haar coach Anne veranderde. 

door: Jurriaan Nolles

Even fronst Elly haar wenkbrauwen.
 ,,De krant? Waarom?’’ 
Het antwoord van haar coach Anne:
 ,,Omdat jij zo bijzonder bent.’’ 
In het Oranjerietje hoef je coach Anne 
maar 5 minuten te aanschouwen om te 
zien wat haar sterkste punt is: 
mensen aan het lachen maken. 
Vandaag is het de beurt aan Elly, 
bewoonster van de Orangerie. 
,,Je lievelingsmuziek!’’, zegt Anne. 
,,Du! Van Peter Maffay.’’ 
Anne en Elly zingen samen aan de 
keukentafel op het Oranjerietje. 

Wie had dat gedacht, 2 jaar geleden? Een baan in de zorg had Anne zich nooit voorgesteld. Ze werkte in de 
marketing. Verkocht bordspellen, Pokémon- en Paninikaartjes. Targets halen, altijd meer en beter, het werk 
was nooit af. ,,Ging je naar huis, lag er nog een stapel papieren op je bureau. Ik dacht: ik ben straks 40 jaar, 
en ik doe nog steeds niet het werk wat ik leuk vind.’’

En ze stelde zichzelf de vraag: wat beteken ik nu eigenlijk voor de samenleving?
Haar nichtje werkte al op de Auberge, en zo kwam Anne ook bij Grootenhout terecht. En sinds die tijd 
maakt ze mensen zoals Elly aan het lachen. 

Wat de bewoner van haar coach vindt? ,,Heel sympathiek.’’ 
Door het werk op Grootenhout, en door mensen zoals Elly, leerde Anne zichzelf beter kennen. 
,,Ik dacht dat ik ongeduldig was, maar bij deze mensen kan ik juist heel veel geduld opbrengen. En ik blijk 
toch een zorgzaam type te zijn.’’ 
Het blijkt wel, tijdens een gesprek van een half uur, waar Anne en Elly over elkaar vertellen. Ze tekenen 
Mandala’s, doen boodschappen op de zorgboerderij en zingen samen de liedjes waar ze van houden. Ze 
maken chocolaatjes en op Instagram laat Anne foto’s van haar kinderen zien. 

Stiekem weet Anne al veel over Elly. En dat is belangrijk, vindt Anne. ,,Het zijn kleine dingen die haar een 
veilig gevoel geven.’’  Dat ze nooit een toetje eet uit een schaaltje waar een stukje uit is. Dat ze niet van 
plastic houdt, dat haar tas met mobiele telefoon, tandenstokers en labello’s belangrijk voor haar zijn. 
En dat ze altijd haar groen-blauwe sjaal draagt, een cadeau van haar dochter, die in Frankrijk woont. 

Vaak zorgen de coaches voor de bewoners, maar net zo vaak is het andersom. Dat de bewoner belangrijk is 
voor de coach. Kijk maar naar Elly, die het leven van haar coach veranderde. ,,Als ik een lach op haar 
gezicht zie, ben ik blij’’, zegt ze. ,,Dat is veel leuker dan Pokémon-kaartjes verkopen.’’
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Elly met haar coach Anne

,,Het zijn kleine dingen die haar een veilig gevoel geven.’’  
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door: de familieraad

Bij het kukelen van de haan begint de start van de dag ook op Ginderdoor, geopend sinds begin december 
2021.

 

Gezellig aan het ontbijt met een aantal van onze bewoners, omdat ze nog niet allemaal wakker waren. Echt 
even een geluksmomentje om zo samen de dag te starten met elkaar... 

We zijn bezig met het maken van een welkomstboekje voor de families en mantelzorgers van nieuwe bewoners. 
Dit boekje is bedoeld om doormiddel van praktische informatie een antwoord te geven op de vragen die je hebt als
je op Grootenhout binnenkomt. 
Tijdens de rondleidingen en gesprekken voor de verhuizing naar Grootenhout wordt
 er al heel veel besproken, maar we weten ook uit eigen ervaring ,dat er nog 
zoveel vragen opkomen nadat de eerste weken na een verhuizing voorbij zijn. 
Vragen als; waar kan ik wandelen met mijn geliefde? 
Kan ik gebruik maken van de duo fietsen en waar staan ze?
Mag ik zelf koffiezetten als ik op bezoek kom? 
Hoe worden de verjaardagen gevierd?etc. etc. 
We vertrouwen erop families met dit boekje een beetje wegwijs te maken 
en te helpen in deze nieuwe fase. 
Het boekje wordt natuurlijk helemaal compleet als we ook tips van 
de huidige familieleden en mantelzorgers erin kunnen verwerken. 
Dus heb je een tip of een weetje dan horen we dit heel graag, 
( familieraadgrootenhout@gmail.com) het zou de toekomstige familieleden 
enorm helpen.
We willen jullie graag uitnodigen voor de lezing van Dick Kits, 
auteur van de boeken   “de dag door met dementie” en “Dementie en Empathie”. 
Hij probeert antwoord te geven op de vraag hoe je omgaat met dementie en 
verteld hoe je empathie in de zorg voor je geliefde, naaste of bewoner kunt toepassen.
Zijn boek wordt ook wel “een prachtige reisgids voor de moeilijke weg in het landschap van de dementie” genoemd. 
Wij denken dat we allemaal wel wat “wegmarkeringen” kunnen gebruiken, dus kom op 16 maart om 19:00 uur naar de 
lezing en laat je inspireren. 
Graag even opgeven bij Francien grootenhout@ouderenlandgoed.com
Verder hebben we een datum geprikt voor de tweede “Heel Grootenhout doet” 
Deze klusdag gaat gehouden worden op 7 mei van 10:30 tot 14:30 uur.
In het volgende krantje komen we hier uitgebreider op terug.

De familieraad, Mieke Nannings, Charlotte Coolen , Irene Heeringa

Ondertussen bij de familieraad..................................

Opening Ginderdoor Grootenhout
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