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Alaaf!!! Carnaval op Grootenhout
door: Noudje van Bussel

Het is twee jaar geleden dat er op Grootenhout een carnavalsfeestje kon worden gebouwd.
Gelukkig was het dit jaar wel mogelijk.
Carnaval is een heel leuk feest voor mensen met dementie.
Er is dan ook flink gehost op de muziek van de twee pinten en genoten van de shows van de dansmariekes.
Het blijkt dat er op Grootenhout veel zangtalent aanwezig is.
Serena, Roger en Lieve zongen de sterren van de hemel.
Ook de Andre van Duin playbackmedley van het personeel was een vrolijke aangelegenheid.

Fijn dat het allemaal weer kan.
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De bijzondere band tussen Hans, Janssen en de rest van het huis.
Verslaggever Jurriaan Nolles portreteert de komende maanden bijzondere duo,s van Grootenhout;
de bewoners met hun coaches.
In deze aflevering ziet hij hoe belangrijk hond Jansen voor Hans is. En dat coach Sanne ook van
de hond is gaan houden.
door: Jurriaan Nolles

Hans wilde best op Woodsplace komen wonen, maar wel op een voorwaarde: zijn hond Jansen moest mee. En
dus loopt er sinds anderhalf jaar een roodbruine golden Retriever door het huis aan de Rooijseweg . Altijd in het
kielzog van Hans.
Het is half 10 als we hebben afgesproken voor een interview.
Sanne zet thee voor het bezoek. Hans tuurt door het raam,Jansen staat naast ‘m.”Het is een goeie”, zegt hij.
Coach Sanne ziet dagelijks dat de hond niet van Hans’ zijde wijkt. Als de hond gaat slapen, moet Hans altijd controleren of Jansen wel lekker in zijn mand in de serre ligt. “Jansen is alles voor hem” zegt Sanne.
Zo weet de coach nog veel meer over Hans. Dat zijn lievelingsdieren in de dierentuin apen zijn, dat The Dire
Straights en Boudewijn de Groot zijn lievelingsartiesten zijn, en dat hij heel veel van schilderen houdt. Je kan pas
goed voor iemand zorgen als je de persoon echt goed kent, vindt ze.
En daarom heeft ze zich verdiept in Hans. Toen Hans hier kwam wonen, door het formulier dat alle nieuwe bewoners invullen, met al hun hobby’s en voorkeuren. Later leerden ze elkaar pas echt goed kennen. Bijvoorbeeld dat
Hans toch van appelmoes bleek te houden,
en paarden eigenlijk ook leuk vindt.

Maar belangrijker nog, is dat Sanne nu ziet wanneer Hans boos of verdrietig is, of juist blij of vrolijk. Dan zegt ze
soms:”Hans, ik zie dat je vrolijk bent. Of, Hans, ik zie dat je boos bent.”
Dat is al een hele opluchting voor hem, zegt Sanne. “Dat iemand ziet wat er in hem omgaat.”
Soms wandelen ze dan een stukje, lopen even met de hond, gaan langs de paarden of de kippen. “We komen er
samen altijd wel uit.”
“Ook een hele goeie”, zegt Hans over zijn coach. “Ze is hier de chef.”
Laatst nog, nam Sanne haar 4 jarige zoontje mee naar Woodsplace. Waren Hans en haar
zoontje de hele dag aan het schilderen. Twee handen op een buik die twee.
En zo hebben de coach en de bewoner veel aan elkaar.”Als ik naar huis ga, heb ik altijd een goed gevoel. Omdat
je iets voor een ander hebt betekent”, zegt Sanne.
Hans knikt instemmend en Sanne aait over de kop van Jansen. Nog een pluspunt: In anderhalf jaar is ook Sanne
van de hond gaan houden. “Een keigoed beest, voor ons allemaal”.
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door: Noudje van Bussel

Deze maand kon Grootenhout wederom profiteren van de jaarlijkse inspanningen van bedrijven die meedoen aan NL-doet.

Fysiotherapiepraktijk Shivo-fit had de dag goed voorbereid en samen met organisatie adviesbureau Accenture hebben ze een
fitness- baantje aangelegd parallel aan het eikenlaantje. De bewoners van Grootenhout 1 en 2 kunnen op weg naar de dagbeleving voortaan allerlei uitdagende hindernissen overwinnen.
Ook de moestuin werd door de vrijwilligers nog even onder handen genomen.
Wat een leuke initiatieven!!!
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Dierentuinbezoek
door: Noudje van Bussel

Sem Biemans is met twee bewoners van Woodsplace naar het dierenrijk in Nuenen gegaan.

Het was prachtig weer en de de drie dames hebben hun ogen uitgekeken.
Misschien zijn er meer mensen die het leuk vinden om naar de dierentuin te gaan.
Grootenhout heeft tenslotte niet voor niks een abonnement op het dierenrijk.
Voor informatie moet je bij Dian zijn.

Lezing Dick Kits
Woensdag 16 maart gaf Dick Kits, schrijver van het bekende
boek “de dag door met dementie” een lezing in het theater
van Grootenhout.
Het was een interessante lezing bomvol praktische informatie
voor mensen die beter om willen gaan met mensen met
dementie.
Dick Kits verkondigt hetzelfde gedachtengoed als
Anneke van der Plaats die 10 jaar geleden ook te gast was
op Grootenhout.
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In Memoriam
Ingrid Vereijken
16-02-1965 - 15-03-2022

Op 15 maart jongsleden is Ingrid Vereijken heel rustig ingeslapen.
Al voor haar vijftigste verjaardag kreeg Ingrid de diagnose Alzheimer en haar familie heeft er alles aan gedaan om
hier samen met Ingrid vorm aan te geven.
Op allerlei manieren hebben zij getracht het zo prettig mogelijk met en voor Ingrid te maken en wij leerden Ingrid
kennen als een vrolijke vrouw die hield van dansen en muziek. Op Woodsplace had zij het erg naar haar zin.
De dagbeleving gaf haar structuur en ze genoot daar van de ruimte, de mogelijkheid om te fietsen en van de
gezelligheid. Ingrid heeft enkele maanden gewoond op Grootenhout 3 op een kamer die erg leek op haar kamer
thuis en met een prachtig uitzicht op de tuin.
Tijdens een prachtige dienst hebben we afscheid genomen van Ingrid.

Christ Jennisen
31-12-1926 - 03-03-2022
Christ was een bijzondere man die ruim 2 jaar geleden op Woodsplace kwam
wonen samen met zijn vrouw Jacqueline.
Hij vond het moeilijk om te verhuizen maar was wel blij met alle hulp die hij
kreeg van Woodsplace.
Hij heeft de afgelopen jaren ook flink moeten tobben met zijn gezondheid.
Christ raakte hierdoor regelmatig erg uit zijn doen maar toch heeft hij ook een
mooie tijd gehad samen met Jacqueline.
Genieten van een wandeling, krantje lezen in zijn stoel en de vele bezoekjes van
zijn familie. “ Christ het gaat je goed”
Team Woodsplace
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Betty Wichers
03-05-1929 - 09-02-2022

Betty wat was jij een bijzonder mens en wat hadden we een mooie band
samen met jou.
Ruim 2,5 jaar geleden kwam jij met Han bij ons wonen.
Helaas viel Han in de corona tijd bij je weg maar de warmte van je
kinderen bracht je weer op de been.
Sommige momenten voelde je je erg eenzaam, maar er waren ook steeds
meer momenten dat je van je kamer af kwam en lekker buiten in het
zonnetje kwam zitten.
Betty bedankt dat we jou Amsterdamse humor hebben mogen kennen,
bedankt voor je mooie rijmpjes, je scherpheid en de liefde die we van
jou en je kinderen hebben mogen ontvangen.
Eindelijk je rust waar je de laatste dagen om vroeg.
Team Auberge

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)
Francien van de Ven ( Management algemeen)
Gonnie Smulders ( Management zorgboerderij)
Hanita Wiendels (Verpleegkundige-zaken Zorgboerderij)
Ursula Bakels ( Management Orangerie)
Ine van Rooij (Verpleegkundige-zaken Orangerie)
Iris van Duijnhoven (Management Dagbeleving)
Roger de Coster (Management Auberge/Woodsplace)

06-53525505
06-15859161
06-18539922
06-53671534
06-36070314
06-29303961
06-42525634
06-34117522

Noodtelefoon (Buiten kantoortijden)

0638394720

Familieraad (Voorzitter: Irene Heeringa)

familieraadgrootenhout@gmail.com

Grootenhout 1
Grootenhout 2
Grootenhout 3
Grootenhout 4
Dagbeleving
Orangerie
Auberge
Woodsplace

0499- 395705
0499- 422860
0499- 386696
0499- 324931
0499- 421804
0499- 324547
0492- 311860
0413-288803
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Verjaardagen

Gerdy Smulders
Jan van de Brand
Broer van de Ven
Dorien de Ronde
Astrid Temmink
Margot van de Aa
Winnie Oppers
Martien rovers
Ben van Meelis
Femke van de Meulenhof
Marietje Bekx
Piet Kanters
Marlou van Bokhoven
Rita Raaijmakers
Bianca van Berlo
Lies Keser
Gabrielle Jongeneel
Annelies van de Velden
Corina van der Zanden
Tonnie van Geffen
Andre van de Laar
Corine van Houten
Peter Platter
Adriaan van de Bogaard

3 maart
5 maart
7 maart
8 maart
10 maart
11 maart
19 maart
20 maart
20 maart
20 maart
22 maart
22 maart
22 maart
23 maart
23 maart
24 maart
24 maart
26 maart
27 maart
28 maart
28 maart
29 maart
29 maart
31 maart

Van Harte Gefeliciteerd !!
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De familieraad organiseert op zaterdag 7 mei

“Heel Grootenhout Doet”
Toen de familieraad 3 jaar geleden werd opgericht hadden we een aantal doelen.
Een daarvan was: Verbinding maken tussen de families van bewoners onderling.
We denken en weten uit eigen ervaring dat het praten over -en de herkenning van elkaars
situatie veel oplevert.
Wat we ook wisten is dat samen een klus klaren positieve energie geeft.
We gingen op zoek naar een activiteit waarbij we iets konden betekenen voor “Ouderenlandgoed Grootenhout”,
en waar we de mantelzorgers bij elkaar konden brengen en een activiteit die we als traditie
zouden kunnen voortzetten.
Dit is de “heel Grootenhout Doet Dag” geworden, een aantal uurtjes waarbij we de handen in
elkaar slaan om een aantal klussen in en om de diverse huizen en de dagbelevingen te klaren.
Net zoals je vroeger wel eens wat klusjes moest klaren in je ouderlijke huis. In September
hadden we de eerste geslaagde editie van deze dag en op zaterdag 7 mei gaan we voor de
tweede keer aan de slag. Noteer deze dag vast in je agenda!
We verzamelen om 10:30 op de grote dagbeleving voor de families van Grootenhout 1 t/m 6,
Ginderdoor en de grote dagbeleving
De families van de Auberge verzamelen om 10:30 in het ”Aubergientje” de families van
Woodsplace in het “snoepje”.
We starten met een gezellig kopje koffie en verdelen dan samen de klussen.
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Kheki krijgt 11 pups : nooit eerder was er zo’n mooi nestje op
Grootenhout

Ze zijn waarschijnlijk de mooiste puppies van Nederland, de pasgeboren hondjes van Kheki.
Ze werden geboren op 16 maart in de tuin van Grootenhout.
door: Jurriaan Nolles

Ze zijn gespikkeld, wit , bruin, en een beetje zwart. De directie van Grootenhout kan zich niet herinneren
dat ooit zo’n mooi nestje is geboren op het terrein.
En ze zijn met veel: 11 pups.
Inmiddels hebben de hondjes de eerste controles ondergaan, en daar is vastgesteld dat alle honden gezond
zijn bevonden.
Bij 8 a 9 weken kunnen de pups naar hun nieuwe eigenaar. Tot die tijd zullen de hondjes langs veel
bewoners van Grootenhout gaan, zodat veel mensen met hen kunnen knuffelen. Kheki toonde zich een
dappere moeder door de bevalling zelf te doorstaan.
Dat ging voorspoedig, en ook nu is ze een voorbeeldige moeder voor haar hondjes. Ze zorgt ervoor dat
allepups goed eten en drinken.
De nieuwe pups zijn het resultaat van een uitgekiende selectieprocedure.
Kheki’s voorouders gaan zelfs terug tot in de eerste jaren van Grootenhout, en hebben uitstekende
bloedlijnen. De eerste medewerkers van Grootenhout zullen zich Wokkel en Boogie nog herinneren.
Zij staan aan het begin van de dynastie, die met de nieuwe pups wordt voortgezet.
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Geluksmomenten
Geluk. Gelukkig zijn. Toen ik klein was dacht ik eigenlijk nooit na over dat soort dingen. Gedreven door een
gezonde portie levenslust ervoer ik het leven als één grote avonturen show. Ik was zo druk bezig met gelukkig
zijn dat ik geen tijd had om erover na te denken. Tegenwoordig doe ik dat wel. Als je die correlatie doortrekt
dan zou dat dus insinueren dat ik nu minder gelukkig ben. Een pijnlijke conclusie die ik dan ook liever niet
trek. Nee, ik durf hardop te zeggen dat ik gelukkig ben. Maar waar geluk in je kinderjaren een soort ongecompliceerde staat van zijn is, wordt het naarmate je ouder wordt een steeds complexer vraagstuk. Als volwassene
mag je je eigen keuzes maken maar moet je ook voor de consequenties instaan. Dat zorgt ervoor dat je je
geluk moet zoeken tussen allerlei verantwoordelijkheden en verplichtingen in, waar we gek genoeg op zichzelf genomen, ook weer geluk uit weten te putten. Het geeft een bijzonder gevoel van voldoening als je iets
doet dat wordt gewaardeerd, om voor iets of iemand te zorgen, om ergens bij te horen, de kost te winnen, je
steentje bij te dragen. Dat gevoel van nuttig zijn, afgewisseld met geluksmomentjes, dingen die je écht alleen
maar doet omdat je het leuk vind, maakt je leven de moeite waard. Iedereen maakt zichzelf op een andere
manier nuttig en ook zo'n geluksmoment, ziet er voor iedereen anders uit. Het kan klein zijn of groot, kort of
lang, duur of goedkoop, maar vrijwel alle geluksmomenten hebben één ding gemeen: je draagt het nog tijden
bij je. Een écht geluksmoment laat je stralen. Als het moment voorbij is, blijft het geluk nog hangen.
Omdat mensen met alzheimer hun geluksmomenten zelf niet meer kunnen organiseren, is de stichting "Vrienden van het Geluksmoment" in het leven geroepen. Met de stichting moedigen we mensen aan een geluksmoment cadeau te doen aan iemand met alzheimer. Iemand die 's avonds niet meer weet dat je 's middags bent
geweest, maar nog wel na straalt van een heerlijke dag. Ook jij als gever kan je geluk dan niet op, want de
stichting betaalt!
Aangezien elk geluksmoment maatwerk is, kun je op www.stichtingvriendenvanhetgeluksmoment.nl een
aanvraag doen, waarna wij de onkosten van het geluksmoment vergoeden. Voor wat voorbeelden kun je
terecht op de site. De stichting is niet beperkt tot Grootenhout, in principe mag iedereen mee doen. Dus of je
nu kleinkind, buurvrouw of vrijwilliger bent... Of je uit eten, naar de Efteling of naar het tuincentrum gaat...
Het devies blijft hetzelfde: Jullie gaan stappen, wij zullen lappen. Zit u niet zo ruim in de tijd maar wel ruim
in de centen? Voor mensen die ooit de Lotto hebben gewonnen, een rijke vent zijn getrouwd of anderszins aan
een goed gevulde portemonnee zijn gekomen: wij zijn een officieel gecertificeerde ANBI stichting en altijd op
zoek naar nieuwe donateurs! Mocht u in het geval van een begrafenis een bijdrage willen leveren aan een
lokaal initiatief in plaats van bijvoorbeeld Stichting Alzheimer? Neemt u vooral contact op, we zijn erg blij
met uw bijdrage.

Tot slot willen we jullie vragen om vijf seconden je ogen te sluiten en te denken aan iets lekkers.
Dat geluksmomentje krijg je vast van ons.
Joep ten Hove
Namens de vrienden van het geluksmoment

10

Nieuwsbrief 109

Maart 2022

www.ouderenlandgoed.nl

Nieuwe bewoonster: Annie Staring

Met plezier hebben we Annie Staring welkom geheten als bewoonster in Grootenhout 3.
Annie was al een bekende van ons als bezoekster op het Oranjerietje.
Heel zorgzaam, zo kunnen we Annie het best omschrijven. Ze neemt klusjes uit handen,
brengt iemand een kopje thee en vindt het fijn als iedereen het naar de zin heeft. Op de
dagbeleving schilt ze aardappels en ook daar helpt ze mee. Ze leest graag de krant en is
dol
op bezoek van haar dochters Gerda en Anne-Marie, haar schoonzonen Hans en Marcel en
haar kleinkinderen Vera, Hyun en Min Hee. Annie was 56 jaar getrouwd met Theo die ze
heeft leren kennen tijdens het dansen. De vader van Annie was politieagent en als hij haar
naar turnen bracht in de dienstwagen dan dachten de mensen dat Annie was opgepakt.
Dat kunnen wij ons echter niet indenken want wij hebben Annie leren kennen als een
vriendelijke en lieve vrouw.

De lente is in aantocht !
Wat is het heerlijk om lekker buiten in de zon van de
eerste zonnestralen te genieten!!
Alles mensen op Grootenhout verlangen naar de lente.
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