
Advertentie

Door: Noudje van Bussel

Carnaval is dit jaar helaas wat rustiger verlopen dan we 

gewend zijn.Toch hebben we met zijn allen gezorgd 

voor af en toe wat carnavalsgeluk. Het begon al met een 

krentenbrood van anderhave meter die ons aangeboden 

werd door CV de Heikneuters. Andere jaren brengen zij 

ons trouw een bezoek waarbij de dansmariekes altijd een 

hoogtepunt vormen. Op de dagbelevingen kwamen de 

bezoekers in feestkledij en is er volop gezongen en ge-

danst op carnavalsmuziek. 

Ook in de verschillende huizen was er met behulp van 

Omroep Brabant soms een echt gezellige feeststemming. 

Ria verzorgde een grote carnavalsbingo waar prachtige 

prijzen te winnen waren. Hoofdprijs was een reisje naar 

Wenen in de vorm van een zak uien!

Wij bedanken de Heikneuters, ons lief personeel en onze 

enthousiaste deelnemers dat ze er samen toch een echt 

feest van gemaakt hebben! 

Carnaval op ouderenlandgoed Grootenhout

Nieuwe Brievenbus 
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ALAAF !!

In tijden van coronabesmettingen en 

lockdowns is een goede communicatie met de 

buitenwereld voor onze bewoners van 

levensbelang. Om het versturen van kaartjes en 

brieven gemakkelijker te maken hebben we via 

facebook een mooie rode brievenbus weten te 

bemachtigen. De brievenbus staat 

op het eikenlaantje van de zorgboerderij en zal 

voorlopig een keer per week geleegd 

gaan worden. Als we samen voor 

enveloppen en postzegels zorgen stellen we 

onze bewoners in staat de buitenwereld veel 

gelukskaartjes te sturen.

Er is volop gezongen en gedanst 

Heb jij ons boek al?

Voor maar  €14,95 is deze te bestellen

 via: algemeen@ouderenlandgoed.nl

                                                                                      

                         ‘n Grootje om van te houden 
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Door: Jurriaan Nolles

Ze zijn zwart,bruin,gespikkeld en gevlekt.

Zelden kreeg zorgboerderij Grootenhout zulke 

mooie pups als in de afgelopen wintermaand.

Volgens de dierenarts verkeren de  jonge honden in 

blakende gezondheid.

De pups hebben dezelfde vader, maar verschillende 

moeders,namelijk Grootenhouts Kekie en 

Grootenhouts Tony Chocolonely. Beide bevallingen 

verliepen voorspoedig onder begeleiding van de 

dierenarts,die tweemaal nachtelijk ter plaatse kwam. 

Kekie beviel op 8 februari, Tony een week later.

Inmiddels hebben de twee nesten de eerste controles 

ondergaan en daar is vastgesteld dat alle honden 

gezond zijn bevonden. Bij 8 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.

De nieuwe pups zijn het resultaat van een 

uitgekiende selectieprocedure. Kekie’s voorouders 

gaan zelfs terug tot 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 pups wordt voortgezet.
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 2 nestjes pups geboren op

 zorgboerderij Grootenhout

Bouw nieuwe locatie

In het eindhovens dagblad was het al te 

lezen:

Ouderenlandgoed gaat een nieuw huis 

bouwen voor mensen met dementie.

De plannen liggen nu ter inzage bij de 

gemeente en als alles goed gaat kunnen we 

dit voorjaar beginnen met de 

werkzaamheden. De nieuwe woning komt 

te liggen langs de parkeerplaats van de 

Orangerie en zal onderdak gaan bieden aan 

10 bewoners. Het is een leuke 

uitdaging om alle bouwervaring die we de 

laatste jaren hebben opgedaan uit te werken 

tot een fijne en gezellige leefomgeving voor 

bewoners, personeel en 

mantelzorgers. En voor degenen die willen 

weten wanneer de opening zal plaatsvinden: 

Ook voor ons is dat een vraagteken. Volg de 

berichten in deze krant en we zullen U op 

de hoogte houden !
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Riet trekt een vies gezicht en begint bijna te fluisteren. 

“Sommige mensen zeggen heel zachtjes: 

goedemorgen,goedemorgen.Je kunt ze bijna niet horen. 

Dan heb ik liever Jeannette.”

Want zo zegt Riet stellig:”De ochtend is alles bepalend voor de 

rest van de dag.”

En daarom houdt Jeannette zich nooit in als ze Riet in de

 ochtend komt wakker maken. Altijd zet ze een luide stem op en 

roept:”Goedemorgen schoonheid!”

Riet van Herp uit Tilburg woont 10 jaar op Grootenhout in 

huisje 2, het langst van alle bewoners van het 

ouderenlandgoed.Wat haar coach Jeannette zo bijzonder maakt?

Riet denkt 10 seconden na, en dan lacht ze. “Ze is een beetje 

ondeugend.” En dan:”Ze zet zich altijd voor mij in.”

Samen zijn ze een goed team.”Riet houdt van duidelijkheid” 

,zegt Jeannette. “En daarom zeg ik altijd precies wat ik ga doen. 

We praten veel over het werk.”

Riet wijst naar haar tanden. “ Dat kan ze goed.” Ze doelt op de 

rustige manier waarop Jeannette haar kunstgebit indoet. Soms 

lukt dat binnen een paar seconde, maar soms zijn ze samen 

minuten bezig. “Ze vertelt me hoe het moet. Dat is voor mij 

fijn.”

Jeannette noemt Riet een ‘schat van een vrouw’ en iemand met 

een sterke persoonlijkheid. Toen het nog kon, dansten ze samen 

op de muziek van George Michael. “Ze legde haar armen in 

mijn nek.”

De bewoner en haar coach   

Door: Jurriaan Nolles

De twee houden van tekenen en samen schilderden ze ooit De 

Aardappeleters. Als je even doorvraagt is dat hetgeen wat Riet 

het meest waardeert aan Jeannette. ”We zijn gelijk aan elkaar. 

Ze voelt zich niet meer dan mij.”

Het is best een bijzonder moment, vindt Jeannette. Ze kleurt 

rood: “Dat vind ik lief dat jij dat zegt.”Het komt er volgens 

Jeannette bij Riet op neer dat je haar niet over het hoofd moet 

zien.” ook als ze haar ogen dicht heef, hoort ze alles. Ik zorg 

ervoor dat ze koffie en thee krijgt.En veel aandacht.”

Voor Jeannette is Riet een bijzondere bewoner.”Ze was de eerste 

die ik hier zag.En zes jaar later is de band hecht.”

Ze maken avonturen mee:”Die keer in de zomer op de 

electrische duofiets.Toen de electriciteit uitviel, en we samen 

zo hard moesten lachen dat we niet meer vooruit kwamen.”

Voor Riet en Jeannette is de ochtend allesbepalend

“Riet houdt van duidelijkheid.”

Verslaggever Jurriaan Nolles portretteert de 

komende maanden bijzondere duo’s van 

Grootenhout: de bewoners met hun coaches.

In deze aflevering ziet hij hoe Riet van huisje 2 

nooit door Jeannette over het hoofd wordt 

gezien
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Nieuw vervoer op Grootenhout

Onze vrijwilliger: 

Wim Vlemmings heeft enkele creatieve 

aanpassingen gedaan aan onze 

boodschappenkarretjes.

Hij heeft de kringloopkinderwagens 

omgetoverd tot een uitnodigend 

paardenvoertuig. 

Misschien is het een idee om een er een 

octrooi op aan te vragen. 

Wij denken dat de Jumbo wel wil betalen 

voor dit briljante idee!
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Gevraagd:Wilgentenen
Wij zoeken voor onze dagbeleving wilgentenen.

Hiermee willen we samen met onze bewoners en be-

zoekers aan de slag gaan om een hut of een haag te 

maken in de beleeftuin. 

De overgebleven tenen zijn een heerlijke tractatie voor 

onze paarden.

Limerick

Er waar ‘s een pastorke in Milles

Die vond dat ’t rondum het doopvont 

wa stil is

Er wordt nie zat geborre

Rondom d’n torre

Sinds dat ‘r in Milles de pil is
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We denken in oplossingen

Dagelijks staan we op Grootenhout voor kleine en soms grotere 

problemen.

Het is een uitdaging om te zoeken naar praktische

oplossingen.

Zo is het voor veel bewoners en coaches erg moeilijk om de 

afstandsbedieningen voor TV en digitenne te hanteren. 

Doris van Vuuren heeft vaak creatieve ideeen en heeft samen 

met Wim Vlemmings een geniaal omhulsel gemaakt van

 triplex waardoor alleen nog maar de essentiele knoppen bediend 

kunnen worden. We hebben er al een onrustige 

bewoner heel gelukkig mee gemaakt.
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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

Woodsplace                                                                                       0492- 311860

Auberge                                                                                             0413-288803

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

Noodtelefoon (Buiten kantoortijden)                                               0638394720            
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In Memoriam

Fre Bergervoet 

                 *Veghel,2 november 1949                    Eindhoven, 28 januari 2021

     Fre Bergervoet startte met de dagbeleving toen het aubergientje geopend werd.

     Hij was een vriendelijke, dankbare man die gezelligheid bracht in de groep.

     Wij wensen zijn familie veel sterkte met dit verlies.

                                               Ad Bouw

        * Handel,5 februari 1938                Mariahout, 6 februari 2021

Ad Bouw heeft bijna twee jaar met veel plezier op Woodsplace gewoond.

Wij zullen de brede lach missen die vaak op zijn gezicht te zien was.

We wensen zijn familie veel sterkte met dit verlies.

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 ( Managment algemeen)                                06-15859161

Gonnie Smulders ( Managment zorgboerderij)                               06-18539922

Hanita Wiendels (Verpleegkundige-zaken Zorgboerderij)              06-53671534

Ursula Bakels ( Managment Orangerie)                                          06-36070314

Ine van Rooij (Verpleegkundige-zaken Orangerie)                         06-29303961

Iris van Duijnhoven (Managment Dagbeleving)                             06-42525634

Roger de Coster (Managment Auberge/Woodsplace)                     06-34117522



+/-  350.000

Oplossing op pagina 8

Zoek de 10 verschillen
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Mantelzorgers in Nederland zorgen voor mensen met dementie.

Verjaardagen

01-03              Eddy Dovens

05-03              Jan van den Brand

08-03              Dorien van Schijndel

10-03              Astrid Huijbregts

11-03              Margo vd Aa

12-03              Arjan Donkers

15-03              Johan Slegers

19-03              Manuel Kuijpers

20-03              Ben v Meelis

20-03              Femke vd Meulenhof

22-03              Piet Kanters

22-03              Marietje Bekx

23-03              Bianca v Berlo

23-03              Rita Rooijakkers

24-03              Gabrielle Jongeneel

24-03              Lies Keser

26-03              Annelies v Vroenhoven

27-03              Corina Meulensteen

28-03              Mien Geffen

31-03              Adriaan vd Bogaard 

Nieuwe bewoner Woodsplace

In de maand februari heeft Bets Slaats haar intrek genomen op 

Woodsplace .

Bets is in 1935 geboren in Eindhoven waar ze altijd is blijven wonen tot 

het moment dat ze naar Mariahout verhuisde. 

Bets heeft een opleiding gedaan tot leerlingverpleegster op de Grote 

Beek waar ze ook haar man ontmoette. Zoals dat toen ging stopte Bets 

met werken om voor haar familie te zorgen.

Toen haar twee dochters het huis uit waren is ze op de 

parfumerieafdeling van de Bijenkorf gaan werken. Daar had ze het heel 

erg leuk hoewel ze de geur van parfum niet meer zo goed kan verdragen.

Haar man is al ruim 35 jaar dood en Bets heeft zich goed staande gehou-

den met veel vriendinnen en hobby’s.

 Ze houdt van theater, reizen en midgetgolf. 

Wie durft de uitdaging aan ?

Wij hopen dat Bets zich snel thuis zal voelen bij ons.

 

Grootenhout 1                                                                                   0499- 395705                                                                                      
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We zijn 2021 gestart met de introductie van onze nieuwe organisatievorm. 

We zijn natuurlijk de afgelopen jaren flink gegroeid en daardoor was er de behoefte aan meer 

duidelijkheid en structuur.

We hebben een externe organisatiedeskundige een aantal personeelsleden laten interviewen om erachter 

te komen wat de wensen en de behoeftes zijn op de werkvloer. Hierbij was deze keer vooral aandacht 

voor de organisatie van het managmentteam.

Dit organigram geeft schematisch weer hoe de verantwoordelijkheden op dit moment verdeeld zijn.
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Organisatie Grootenhout 
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De grootste aanpassing is de positie van Francien van de Ven en Hanita Wiendels. 

Zij zijn respectievelijk hoofdmanager en hoofdverpleegkundige.

Op het gebied van de dagbeleving hebben we twee nieuwe functies gecreeerd.

Iris van Duijnhoven wordt verbindingscoach en zal de contacten verzorgen met de bezoekers van de 

dagbeleving. Dianne Bakker wordt onze gelukscoach. Zij gaat onze visie bewaken op de dagbeleving.

Met deze structuur hopen wij een toekomstbestendige organisatie te hebben gevormd waarbij onze 

gezellige, kleinschalige sfeer gewaarborgd blijft.

Verklaring gebruikte afkortingen:

MG = Manager

VG = Verpleegkundige

VC = Verbindingscoach

GC = Gelukscoach

Organigram ouderenlandgoed Grootenhout

Wandelen

Elke dag gaan de bewoners van Ouderenlandgoed naar buiten. Ze wandelen na het 

ontbijt naar een andere locatie om daar hun dag door te brengen Hierdoor komen 

ze elke dag buiten ook als het koud is of regent. 

Veel lopen is belangrijk om het evenwicht te trainen en goed te kunnen blijven 

lopen zonder te vallen. Door te blijven bewegen wordt het lichaam uitgedaagd, 

worden spierkracht en conditie onderhouden, waardoor de kans op vallen zal afne-

men. 

Ouderen hebben vaak een tekort aan vitamine D. Het tekort aan Vitamine D geeft 

kans op suikerziekte ,botontkalking en sombere stemming(winterdeoressie).

Buitenlucht geeft een heel speciale energie. Als jeje moe en suf voelt kan een 

wandeling in de buitenlucht heel verkwikkend zijn.



Bron: www.weeronline.nl

Sneeuw op Ouderenlandgoed Grootenhout
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 volgende maand:

Recepten van Grootenhout

Renovatie stallen 

Aanleg wandelpad

Tot volgende maand 
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