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door: Dianne Bakker

Theo is al ruim een jaar trouwe bezoeker van onze dagbeleving het Oranjerietje. 
Vanaf de eerste dag dat hij kwam is hij voor de kippen gaan zorgen.
Elke week nam hij zijn taak serieuzer. Al snel hoefden wij niks meer voor de kippen te doen en regelde Theo 
alles. 
Vorig jaar hadden we kuikentjes en noemden we Theo de Opa van de kuikentjes, wat was hij trots! 
Tot op de dag van vandaag zorgt Theo nog steeds met veel toewijding voor de kippen. Daarom was het tijd 
om hem eens in het zonnetje te zetten. 
Onze creatieve dagbeleving heeft een bord gemaakt met daarop Theo’s kippenfarm. 
Op 31 maart hebben we het bord aan Theo onthult met een hapje en een drankje. 
Het was een grote feestmiddag en het kippenhok is nu officieel Theo’s kippenfarm. 

Theo’ s Kippenfarm

                                                                                      

                         ‘n Grootje om van te houden 
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door: Jurriaan Nolles

Verslaggever Jurriaan Nolles portreteert de komende maanden bijzondere duo,s van Grootenhout;
de bewoners met hun coaches.

In deze aflevering ziet hij hoe belangrijk taal is voor Cees-Jan en Caroline.

“ Hey Cees-Jan”, zegt Caroline op de bank van de Auberge.
Het is een mooie lentedag, en Cees-Jan kijkt naar buiten, als zijn coach zijn aandacht zoekt. Ze schakelt over op 
het engels. “ Hey CJ, how are you?”

Op het gezicht van de 74 jarige Cees-Jan verschijnt een grote glimlach als hij het engels hoort, en in vloeiende 
taal reageert hij :” I’m doing really well. Thank you very much.”

Zo gaat het vaker tussen deze twee; de bewoner en de coach spreken veel in het engels. Caroline leerde het in 
haar moederland Kenia, en Cees-Jan kent het van zijn werkzame leven in Californie. Tijdens hun ochtenditueel 
luisteren ze naar amerikaanse jazz-muziek, kijken naar engelse video’s op youtube, ze dansen op engelse muziek 
, al ging dat vroeger gemakkelijker dan nu. Terwijl de rest van het huisNederlands spreekt, is dit duo gewend om 
in het engels met elkaar te communiceren. Omdat ze dat allebei fijn vinden.

Vaak hebben ze de taal niet eens nodig. Caroline ziet tijdens hun wandlingetjes aan de manier van lopen, wanneer 
het tijd is om weer om te draaien,wanneer het tijd is om een rustige plek op te zoeken en meestal heeft ze wel 
door of Cees-Jan zin heeft in ranja of cola.

Door goed naar Cees-Jan te kijken en te luisteren, zich te verdiepen in zijn verleden, leerde Caroline  Cees-Jan 
goed kennen. Want dat is belangrijk vindt ze. Om voor iemand te zorgen, moet je ‘m wel goed leren kennen. Bij 
Cees-Jan gebeurt alles op z’n tijd, vertelt Caroline. “En ik luister naar hem”.

De taal heeft het duo nog een extra beetje geholpen, omdat Caroline, Cees-Jan altijd aan het lachen kan brengen.
Een kleine glimlach bij ieder engels woord.
“ We are a nice team, right, CJ? Give me a high five.”
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door: Dianne Bakker

Koffietijd

Elke laatste donderdag van de maand organiseren wij een bijeenkomst voor de families van onze 
bewoners en bezoekers van de dagbeleving.
 Sinds afgelopen maand in een nieuw jasje.

 
In plaats van Mantelzorgbijeenkomst heet het nu Koffietijd. Ook de invulling is veranderd. 
Het is vrije inloop tussen 11u en 11.30u, zo is er tijd om je naaste naar de dagbeleving te brengen en 
kan er met een kopje koffie laagdrempelig kennis met elkaar gemaakt worden. 

Daarna hebben we van 11.30u tot 12.30u een interactieve bijeenkomst met een thema. Het thema van 
afgelopen maand was ‘Verhuizen’. Het was een waardevolle ochtend. 
De volgende Koffietijd is op 28 april in het Snoepje op Woodsplace, het thema is ‘de nachten’. 
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door: Dorien de Ronde

Dagje Dierenrijk

Voor Nico Welten zou maandag 28 maart een leuke dag worden.
Tenminste dat was de verwachting van Dorien Ronde.

Dorien had in de planning namelijk om met Nico een dagje naar dierenrijk te gaan . Nico was naar 
eigen zeggen nog nooit naar een dierentuin geweest. Dus dierenrijk zou een leuk uitje kunnen 
worden.

Het weer werkte mee Bij aankomst werd zelfs getwijfeld of er een jas aan moest. Nico vond van 
niet dus hop hop naar binnen.

Voorzien van een plattegrond begonnen we aan de route.

Eerst wat klein spul , zoals stokstaartjes,stekelvarkens, vossen,enz. om te wennen denk ik.
Maar vrij snel kwamen de olifanten in zicht. Erg leuk, want er was ook een klein olifantje bij. Ze 
waren druk bezig met eten uit de muur trekken en keken niet op of oom. Dus maar doorgelopen 
naar de volgende dieren. Nico liep op zijn gemak rond van kooi naar kooi en begon uit zichzelf wat 
te vertellen over wat hij nog wist van een nijlpaard en de ijsbeer.
Na de middagpauze, frietje en frikandel uiteraard en een drankje, ging de reis door Dierenrijk 
verder. Nico liep met een goed humeur nog steeds rond, al werd het tempo wat lager.
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Dierenrijk heeft een grote diversiteit aan dieren en is erg leuk opgezet. Er wordt niet alleen maar aan de dieren 
gedacht, maar ook aan de bezoekers die komen kijken.
Er zijn op diverse plekken aan de route speeltoestellen en picknickplaatsen om de jeugd te vermaken en de 
oudere jeugd rust te gunnen. Een leuke opzet.

       

De laatste groep dieren zijn de apen aan de ene kant in de speeltuin en aan de andere kant de echte apen( cim-
pansees) op het apeneiland voorzien van een apenrots. Succes verzekerd, heel herkenbaar. Wij, kijkend naar 
hun en hun kijkend naar ons. Denkend waarschijnlijk hetzelfde.

Nog even wat zitten in de zon met een drankje en de terugreis kon beginnen.

Rond 16.00 waren we weer terug op het Landgoed.

De verwachtingen van Dorien waren uitgekomen. Het was een leuke middag geweest. Mooi weer, niet druk, 
goeie friet en een geintereseerde Nico. Dat bleek ook een paar dagen later toen Nico het nog had over drome-
darissen die hij had gezien. “ Een mannetje en een vrouwtje” zei hij, ........kijk , dan heb je goed opgelet.

Nico, Dorien , Leo.
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Wim is in april 2020 op grootenhout 4 komen wonen. Wim is altijd erg behulpzaam en bezorgd naar 
medebewoonsters geweest. Een hele lieve attente man die ook wel eens heel boos kon ook worden maar 
daarna altijd zijn excuses aanbood. We hebben Wim in de periode dat hij bij ons verbleef nog veel 
geluksmomentjes kunnen bezorgen, wat voor hem en voor ons erg fijn was. 
Wim zijn motto was ook altijd: "Het leven is een cadeautje en we zijn op de wereld gekomen voor 
mekaar dus dan zorgen we ook voor elkaar!" Deze wijze woorden gaan we zeker onthouden. 
Wim is helaas op 11 maart overleden. Wij gaan hem allemaal erg missen

Wim Cornelissen

16 september 1939 - 11 maart 2022
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In Memoriam

Paula van Heijningen-van Banning
10 oktober 1940 - 13 april 2022

Vanaf september 2020 kwam Paula op aubergientje. Samen met je dochter was je hier voor het eerst op de dag 
beleving en maakte ze al snel contact met andere bewoners. Dit zette zich ook voort toen ze enkele weken later 
naar het Orangerietje overdag ging op Grootenhout. Paula was erg fanatiek met spelletjes doen en je vond er ook 
je gezelligheid met andere bewoners. ze wilde wel geheel de dag bezig zijn. In december 2020 kwam ze wonen 
op huisje 1 en net als iedereen moest ze erg wennen aan je nieuwe huis. Niet meer in haar eigen vertrouwde huis 
waar je woonde met Frans. In augustus 2021 besloten we met haar familie dat ze kon wonen op Woodsplace. 
Gevoelsmatig mogelijk meer vrijheid voor haar en dit pakte goed uit. Paula kon genieten van kleine dingen en 
voelde zich thuis met andere bewoners.

“ Paula het was soms voor jou een gevecht met je eigen, maar we hebben veel mooie momenten met je gehad. 
Afgelopen woensdag 13 april kon je eindelijk jou verdiende rust vinden en koos je je eigen moment om ons  te 
verlaten”.

Paula het gaat je goed namens geheel team Woodsplace.
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Beppie van der Steen- van der Horst

5 februari 1945 - 21 april 2022

Op 21 april 2022 is Beppie rustig ingeslapen in het bijzijn van haar man Theo.
Op 28 april waren we, met een groot aantal collega’s, aanwezig op de mooie afscheidsceremonie. 

Ruim 4 jaar heeft Beppie gewoond op Grootenhout 1 en zij genoot van muziek,
van de liefdevolle zorg en ondersteuning en van het kijken
naar tv en van het zitten in de zon. 
Maar bovenal genoot ze van het bezoek van haar man 
en van haar dochters Danielle en Simone. Beppie zag er 
altijd uit om door een ringetje te halen; haar haren prachtig 
gekapt 
en haar nagels felrood gekleurd. 
We gunnen haar de rust maar gaan haar wel missen.
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Erna van Breemen-van Bree

27 december - 2 april 2022

Erna kwam in 2018 in juli voor het eerst op Grootenhout. Het was erg wennen voor haar, zeker toen ze 
kwam wonen op Woodsplace en je afscheid moest nemen van haar eigen veilige plekje. Gelukkig 
kwam haar dochter dan ook regelmatig bij haar  slapen wat je ook weer de veiligheid bracht, samen 
met de bezoekjes van haar familie. Erna genoot nog van een concert van Gerard van maasakkers. 
Muziek daar haalde ze haar energie uit, spelletjes spelen en de autoritjes samen met Charles onze 
chauffeur naar Auberge of gewoon lekker door de polder. Hoi mooi is het dat jou cirkel nu rond is en je 
voor de begrafenis nog een week met je dochter hebt doorgebracht in het snoepje op Woodsplace. 

Het gaat je goed namens team Woodsplace.
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Wat een geluk…….binnenkort is er weer een gelukswinkeltje op grootenhout.

Alle bewoners en bezoekers krijgen 3 waardebonnen om in het 
Gelukswinkeltje iets uit te zoeken. Kleding, snuisterijen, sieraden etc. 
etc. zijn te vinden in ons 
Gelukswinkeltje en we zijn open op zaterdag 7 mei en zondag 8 mei 
van 11.00 tot 16.30 uur. 
We zijn te vinden in de Hooiberg bij Grootenhout. Heb je geen waarde-
bon of zie je meer dan 3 mooie artikelen, geen nood. Alles kost 1 euro. 
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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 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/Woodsplace)                      06-34117522
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Nieuwe Bewoners

We kenden Phily al als bezoekster van het Oranjerietje en begin april is zij de nieuwe bewoon-
ster van Grootenhout 3. Phily houdt van dieren, heeft vroeger zelf parkietjes en een hond gehad. 
Geniet ontzettend van de tuin en van tijd doorbrengen met haar kinderen en hun partners; Ever-
ard (Eef) en Elle en dochter Marion en Jos. Ook is ze gek op haar kleinkinderen; Renate, Adrien-
ne, Ron, Steven en Kirsten. Phily hield van reizen, het liefst naar Canada omdat 2 van haar 
broers daar zijn gaan wonen. We zijn blij met Phily als nieuwe bewoonster en hopen dat ze zich 
snel thuis gaat voelen bij ons.

Philly Heukers-Streun

Nel Daudey- van de Berg

Op 28 maart is Nel Daudey op Grootenhout 4 komen wonen. Nel komt al ruim een jaar naar 
onze dagbeleving. In eerste instantie naar het Oranjerietje, later naar het Ginderdoor. Op het 
Ginderdoor logeerde Nel ook 1 keer in de week.

Nel is getrouwd met Ferd. Samen hebben zij 4 kinderen en 12 kleinkinderen. Nel is beschei-
den en altijd graag in de natuur en gek op hun hondje Babs. Nu ze niet goed meer voor Babs 
kan zorgen heeft ze een robothond, ze heet Roosje. 

We wensen Nel een fijne woonplek en veel geluksmomenten toe op Grootenhout!



Verjaardagen
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Van Harte Gefeliciteerd !!

Rien Vos                                           1 april
Marietje Maas-van Dijk                   1 april
Carolien de Reede                            2 april
Anja van den Bemt                          3 april
Diny Cornelissens-Moeskpops        5 april
Anousjka Kwak                               5 april
Gwendolien Maat                            5 april
Wil Maas                                          7 april
Antoinet van Kaathoven                  8 april
Lia van de Wetering                         9 april
Dianne Bakker                               10 april
Irma van den Elzen                        10 april
Tonnie vd Elzen- Penninx              10 april
Winnie Kuipers                              11 april
Saskia Kantelberg-Langewouters  11 april
Corry van Ballegooijen                  12 april
Sjan Sleegers                                  12 april
Petrie van de Sande                        13 april
Annelies Verbey                             14 april
Jo Wempe-Verwijst                        16 april
Sanne de Jong                                17 april
Helene van de Heuvel                    18 april
Joke Pachouk Hirschman               18 april
Kriek Thomassen                           19 april
Inge Pruissen                                  21 april
Marianne van Doorn                      22 april
Martien Vereiken                           26 april
Elly Strijbosch                               27 april
Karin de Laat                                 29 april

Ben Strik                                           1 mei
Iris van Zutphen                                1 mei
Riek Speerstra-Birker                        4 mei
Noor Bekkers                                    6 mei
Luzan de Brouwer                             9 mei
Emmeliek Bouwmans                     10 mei 
Liesbeth van de Sande                    10 mei
Suze de Louw                                  13 mei
Evelien van Uden                            16 mei
Mia Schlosser-Verbeek                   16 mei
Titia Pagnidis                                  19 mei
Luuk Velthuis                                  19 mei
Caroline Mwenda                            20 mei
Roger de Coster                               22 mei
Grada van Lieshout-van Weert       23 mei
Catharina de Bruin-Weijers             26 mei 
Kim van Rixtel                                28 mei
Miet van de Velden                         29 mei
Dorothe de Vries                             30 mei
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Wat een geluk dat Andre van de Laar  vrijwilliger is op Grootenhout. 
Andre is zeer begaan met onze bewoners. Hij ontwerpt speciale spellen voor de bezoekers van het 
Oranjerietje en hij heeft een prachtig fotoboek gemaakt, zie hieronder met daarin allerlei oude foto’s 
van verschillende plaatsen rondom Mariahout. 
Dit roept veel herkenning op en zorgt voor mooie gesprekken. 

Even Voorstellen.......
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