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Welkom bij de 
78ste editie van 'n 
Grootje om van te 
houden. 
Maart  was de 
maand van de 
eerste zonnige 
dagen.

Boerenbruiloft 
Voor het eerst in ons bestaan kregen we bezoek van 
een echt boerenbruidspaar. Boerin Sjaan van Ginkel en 
boer Jacobus van Lankveld kwamen met de koets en 
hadden veel bekijks.
Dank je wel dat jullie een plekje voor ons vrijmaakten in 
jullie strakke dagschema!
Er was zelfs nog tijd voor een klompendans!



De jarigen van april      
1 april.   Marietje Maas                                 17 april.     Sanne Steeghs 

5 april.   Diny Cornelissens en Anousjka Kwak 

6 april.   Ties van Lankveld en Marlo Vos.   18 april.    Joke Pachouk 

8 april.   Ans v Kaathoven en Lieke Rooijakkers 

9 april.   Leo Biemans en Jill van Hedel.       21 april.   Inge Pruissen 

10 april. Dianne Bakker, Tonnie vd Elsen en Irma vd Elzen 

11 april.  Leo Jurrius        24 april. Anke zomers.  26 april. Martien Vereiken 

12 april.  Sjan Slegers.      27 april. Elly Strijbosch  

                     Proficiat allemaal!!!!!! 
Leo Sanders
  
In maart is Leo Sanders op Woodsplace 
komen wonen. Leo komt uit Nijmegen en is 
geschiedenisleraar geweest.
 
Hij houdt van reizen, fotografie, spelletjes 
en buiten zijn.  De bewoners hebben er 
een nieuwe rummicubspeler bij. Een spel 
dat met veel plezier wordt gespeeld op 
woodsplace.
 

Paardenvrienden 
Soms is de boerderij een plek 
waar mensen elkaar weer 
ontmoeten.
Deze paardenvrienden kennen 
elkaar al decennia lang en 
hebben gespreksstof genoeg.
Over paarden raak je namelijk 
nooit uitgepraat.
 



Belangrijke telefoonnummers
Kapster Rianne        06-14754988
Pedicure Wilma    06-12686236

Schoonheidsspecialist Neeltje    06-10650277
Ontspanningsmassage Marleen   06-10280392

Fysiotherapeut joke Kemps.   06-24458545/0499-422199
U belt voor een afspraak. Zij komen op de boerderij.


Doris (directie)                                                    06-53525505
Francien (management zorgboerderij).              06-15859161
Hanita (verpleegkundige zaken zorgboerderij)   06-53671534
Ursula (management Orangerie)                        06-36070314
Ine (verpleegkundige zaken Orangerie)              06-29303961
Noodtelefoon (buiten kantoortijden)                    06-38394720

    Iris van Duijnhoven (Woodsplace)                       06-42525634
    Woodsplace.        : 0413-288803
    Grootenhout 1.     : 0499-395705
    Grootenhout 2.     : 0499-422860
    Grootenhout 3.     : 0499-421804
    Grootenhout 4.     : 0499-324931
    Orangerie.            : 0499-324547
    Dagbeleving         : 0499-323950

Publiciteit 
Wij hebben de laatste weken veel 
publiciteit gezocht en gekregen. Dit 
doen wij niet om onze wachtlijst nog 
langer te maken.
Wij zoeken aandacht voor onze 
visie en ons gedachtengoed: 
Geluksmomenten, mobiliteit, 
thuiskomervaring en eigen regie.
 



Activiteitenkalender 
Maandag 6 mei: mantelzorgcontact(11.00 uur Oranjerietje

Zondag 14 april: Duo tis nie anders
Maandag 22 april; koor met Ria 
Maandag 6 mei: de stroatzangers
Zondag 12 mei: duo tis nie anders 
Zondag 26 mei: orkest Duodecima 
Iedere zondag als er geen optreden staat komt Harrie met zijn orgel 
ons vermaken. 
                         

Lezing Evelien Pullens  

Evelien Pullens gaf een 
interessante lezing over 
dementie en spiritualiteit.
Zij benadrukte dat mensen met 
dementie hun emoties vaak 
sterker ervaren waardoor ook 
de communicatie verandert.

Bright vibes
Bright vibes is een 
organisatie die positieve 
berichten op facebook 
verspreidt.
Noudje werd uitgenodigd 
door Bright vibes om het 
principe van de 
geluksmomenten uit te 
leggen.



Zorgboerderij Grootenhout 
www.ouderenlandgoed.nl  

De volgende nieuwsbrief  zal in mei verschijnen.  

Nl doet  
Ook dit jaar was NL doet weer op de 
boerderij. We zagen een aantal 
bekende gezichten onder de 
vrijwilligers! Na een kleine introductie  
hoe je mensen met dementie moet 
bejegenen konden ze aan de slag. Het 
werd een gezellige dag met 
erwtensoep, pannenkoeken  en heel 
veel persoonlijke aandacht voor onze 
bewoners.
Bedankt DHL!

De eerste echt  
zonnige dag van 

het jaar, dat is 
een waar 

geluksmoment!  


