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Toon Martens (84)  
fietst altijd op kop

Een bijzondere 
vriendschap

Anne (15) en Mien van Langh (89)  
zijn dikke vriendinnen

‘De klik is  
er gewoon’

‘Uit de kast komen,  
doe je een leven lang’



Een huisdier, leuke hobby of voor iemand zorgen.  
Een vraag waarop voor iedereen het antwoord anders 
is, maar wel van groot belang. Groenhuysen wil 
 uiteraard goede zorg bieden. Maar het is minstens  
zo belangrijk dat u zin heeft in het leven en in wat  
de dag u brengt. Daarom geven onze medewerkers 
daar veel aandacht aan. Neem als voorbeeld het 
 artikel over het werk van geestelijk verzorger Beatrijs 
Hofland. Zij helpt met levensvragen en staat u en uw 
naasten bij als uw leven ingrijpend wijzigt. Om er zo 
weer een positieve draai aan te  geven. 
 
Laatst was ik bij Champetter en vroegen bewoners  
en medewerkers mij waarom ik mijn werk leuk vind. 
Ik antwoordde dat het enorm afwisselend is. Het ene 
moment zit ik met een bank of het zorgkantoor om  
tafel. Het andere moment spreek ik bewoners en  
medewerkers. Iedere dag is totaal anders dan de  
vorige. In de auto terug naar huis bedacht ik mij  
dat ik natuurlijk had moeten antwoorden dat ik  
met mijn baan iets voor anderen kan betekenen.  
 
Ik zei het misschien niet tegen de bewoners en  
medewerkers van Champetter, maar het is wel de  
reden dat ik op mijn 35ste van het bedrijfsleven over-
stapte naar de zorg. Met mijn werk bij Groenhuysen 
beteken ik iets voor ouderen en dus voor de maat-
schappij. Dát geeft mij een reden om ’s ochtends  
mijn bed uit te komen. En dat ik iedere dag  
iets anders doe en nieuwe gezichten zie,  
is mooi meegenomen.  
 
Iets wat - hoop ik - ook voor u geldt.  
Dat u kunt rekenen op een afwisselende 
dag vol met belevenissen. Een dag  
die u vitaal houdt en uw zin in  
het leven optimaal. En dat onze 
medewerkers u daarbij helpen. 
Met een dagbe steding die bij 
ú past. Zodat u ’s ochtends 
met zin uw bed uitkomt. 
Net zoals ik. 

Peter van den Broek 
Lid raad van bestuur
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Veel mensen associëren het  
vak van geestelijk verzorger  
met de kerk. De functie van 
Beatrijs Hofland omvat echter 
veel meer dan alleen religie. 
Regelmatig bezoekt ze Anneke  
van der Putten (73). ‘Ik kan mijn  
ei bij Beatrijs kwijt.’

‘H
et is altijd een punt van discussie of  
de term ‘geestelijk verzorger’ de lading 
dekt’, begint Beatrijs haar verhaal.  

Sinds december 2018 maakt zij onderdeel uit van 
het vierkoppige team van geestelijk verzorgers 
 binnen Groenhuysen. ‘Er zijn vakgenoten die het 
‘levensvragen consulent’ noemen. De oorsprong  
ligt inderdaad bij het pastoraat, vroeger waren 
geestelijk verzorgers verbonden aan de kerk. Maar 
hier bij Groenhuysen staan we daar los van’, legt  
ze uit. Net als een fysiotherapeut of psycholoog  
is Beatrijs als behandelaar onderdeel van het  
behandelplan van een klant. 

Spiritualiteit als specialisme 
Beatrijs is opgeleid tot theoloog met een master  
in de geestelijke verzorging. Met haar klanten  
gaat ze in op de belangrijke onderwerpen in een 
mensenleven. ‘In de gesprekken gaat het over 
 betekenis en zingeving. Wat overkomt me en hoe 
houd ik dat vol? Hoop is ook een belangrijk thema 
in de gesprekken’, benadrukt Beatrijs. Haar klanten 
komen vaak voor grote veranderingen te staan.  
Zo helpt ze mensen die bijvoorbeeld een beroerte 
hebben gehad, revalideren of een dierbare hebben 
verloren. ‘In zulke situaties kijken we hoe die  
persoon in het verleden met moeilijkheden omging 
en wat er nodig is om hier weer uit te komen.’ Dat 
laatste kan religieus of spiritueel zijn, maar dat is 
niet altijd het geval. ‘Spiritualiteit is ons specialisme, 
maar het kunnen ook heel praktische dingen zijn 
die iemand vooruit helpen. Denk dan aan wande-
len, tekenen of een goed gesprek’, licht ze toe. 
Daarnaast is het mogelijk om samen nieuwe  
rituelen te vinden of oude te herhalen. ‘Samen  
herdenken kan veel troost geven’, meent Beatrijs. 
Ook palliatieve zorg en stervensbegeleiding vallen  
onder haar taken. ‘Hoewel ik vooral met mensen  
in gesprek ga, kunnen muziek, poëzie en beeldende 
kunst ook bijdragen aan de zingeving voor een 
klant.’ 

Goed gesprek 
De geestelijk verzorgers organiseren regelmatig 
 religieuze vieringen binnen Groenhuysen. In  
aanloop naar Pasen verzorgde Beatrijs de workshop 
‘Matthäus Passion’ samen met een beeldend 
 therapeut. ‘Aan de hand van muziekfragmenten en 
schilderijen bespraken we grote thema’s als lijden, 
eenzaamheid en troost. Mevrouw van der Putten 
nam ook deel aan de workshop. Zij heeft parkinson 
en woont sinds augustus 2018 op Groenpark.  
‘Het ging de laatste keer over rouw, dat vond ik  
heel heftig’, vertelt ze. ‘Normaal gesproken heb je 
het daar niet over. Maar het is ook wel goed om  
te weten dat er meer mensen met ellende zijn.’  
Af en toe heeft ze een gesprekje met Beatrijs.  
‘Soms zien we elkaar toevallig aan tafel, soms op  
afspraak. Beatrijs is iemand die je kunt vertrouwen, 
waar je je ei kwijt kan. Dat vind ik heel fijn.’  

Beatrijs Hofland  
is geestelijk verzorger  

bij Groenhuysen

‘ Samen 
herdenken 
kan veel  
troost geven’

Gesprekken  
over betekenis  
en zingeving

‘Muziek, poëzie en beeldende kunst dragen ook bij aan zingeving’, aldus Beatrijs.

De geestelijk verzorger praat met klanten 

over de belangrijke zaken des levens.  

Werken aan gez ndheid



Mannen

‘Na mijn militaire dienst kwam ik via een 
 omscholingstraject in de zorg terecht. Daar 
viel alles op zijn plek. Vroeger zorgde ik al voor 
de ouderen in mijn buurt. Het zorgen voor 
mensen is mij op het lijf geschreven. Het is 
en blijft wel een vrouwenberoep. Ik werk nu 
35 jaar in de zorg én toch ben ik vaak een 
van de weinige mannen in het team. Mijn 
vrouwelijke collega’s ontvangen mij met open 
armen. Harry met zijn harem, hoor ik vaak.  
Ik voel me hier goed bij. De klanten ook. In  
al die jaren kwam het slechts drie keer voor 
dat ik iemand niet mocht verzorgen, omdat  
ik een man was. Hier heb ik respect voor. 
Voor mij begint het altijd met vertrouwen,  
de rest volgt vanzelf.’

‘Mijn eerste stage-ervaring was bij de nonnen. 
De eerste drie weken wilde geen enkele vrouw 
dat ik haar verzorgde. Totdat de vorige Moeder 
Overste zei dat ik haar moest wassen om te 
zien of ik het goed kon. Als dit niet zo was, 
mocht ik ook gelijk vertrekken.  Gelukkig voor 
mij deed ik mijn werk goed en was daarna  
de weerstand weg. Ook jaren later maak  
ik het nog steeds mee. Mensen die het dan 
uiteindelijk toch een kans geven, komen  
erachter dat ik hetzelfde doe als de zuster.  
Ik kan natuurlijk ook hetzelfde. Vrouwen  
bestempelen ze meer als zorgzaam. Het  
contact met de bewoners en de glimlach  
op hun gezicht doet met mij net zo veel  
als met mijn vrouwelijke collega’s.’

‘Door vrijwilligerswerk kwam ik in aanraking 
met de zorg. Ik vond het leuk om met  
ouderen om te gaan, en koos voor de  
opleiding Helpende zorg & welzijn. Dit was 
voor mij de juiste keuze. Ik ga elke dag met 
plezier naar m’n werk. Ik mag maaltijden 
 verzorgen, activiteiten doen en zorgen dat  
de huiskamer netjes blijft. De bewoners  
vonden het erg leuk dat er een broeder kwam 
in het team. Het zou leuk zijn als er nog 
meer mannen voor de zorg kiezen. Tijdens 
mijn opleiding zaten er maar twee mannen  
in een klas van zestien. Ze kiezen toch vaker 
voor een opleiding richting techniek of bouw. 
Man of vrouw, het beroep is voor iedereen. 
Zolang het maar bij je past.’

‘In mijn studietijd was er nog de in-service  
opleiding, waar ik samenwoonde met 30 vrouwen. 
Ik dacht dat ik bij wijze van spreken al in de  
hemel was beland! Vaak hoor ik van vrouwelijke 
collega’s dat het goed is dat er ook een man bij 
is die problemen van een andere kant bekijkt. Die 
daarin de nuance aanbrengt. Ik maak maar zelden 
mee dat de klant (of familie) het lastig vindt  
dat ik de zorg verleen. Soms schrikken ze even  
bij binnenkomst. Maar ik ben voor een tweede 
keer altijd welkom! Wel is vaak de verwachting 
dat iemand van mijn leeftijd bijvoorbeeld een  
managementfunctie bekleedt in plaats van aan 
het bed staat. Ik vind het prettig om een balans 
te hebben in klantcontact met fysieke arbeid en 
kantoorwerk zoals de planning, coördinatie en 
deelname aan diverse werkgroepen.’

 in de zorg
‘De zorg is een vrouwenberoep’. U hoort het vast regelmatig, maar wat 
houdt dit in? Van alle zorgmedewerkers in Nederland is slechts 10% man. 
Ook Groenhuysen is hierin geen uitzondering. 93% van de medewerkers is 
namelijk van het vrouwelijke geslacht. Maakt het uit of een man of vrouw 
u verzorgt? Zijn er andere regels voor mannen in de zorg? Waarom kiezen 
mannen voor een ‘vrouwenberoep’? Wij vragen het aan ‘onze’ mannen.

Harry Jansen (60)
FUNCTIE: Zorgassistent
LOCATIE: De Pastorie

Wim Elbers (55)
FUNCTIE: Verzorgende IG
LOCATIE: Thuiszorg

Maarten de Rooij (24)
FUNCTIE:  Ondersteunend medewerker  

zorg & welzijn
LOCATIE: Heerma State

Johan Buijsen (30)
FUNCTIE: Verzorgende IG
LOCATIE: Markant
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Muziek is één van de laatste dingen in ons brein dat ‘ver-
trekt’. Karin Bogers is muziektherapeute bij Groenhuysen.  
‘Ik merk dat klanten volledig opgaan in de muziek, en in 
het zingen van liedjes van vroeger maar ook van nu. Het 
zingen beïnvloedt de stemming zeer positief en is een  
manier om contact te maken. Ook voor mensen met  
dementie in een vergevorderd stadium.’ Bea Beerlink  
bezoekt De Wiek regelmatig waar zij deelneemt aan  
de muziektherapie. ‘Een leven zonder muziek is niks.  
Ik ben ermee opgegroeid. Ik kom uit Suriname, waar  
ik een groot deel van mijn leven woonde. Daar luisterde  
ik altijd graag naar muziek. Ik zing al van kleins af aan.  
Niet dat ik heb opgetreden, maar gewoon lekker zingen 
maakt mij blij en vind ik fijn. Ik ontspan erdoor.’

Muziek geeft 
de dag kleur

Op woensdagochtend is het een drukte van belang in 
het restaurant van Champetter Waterland. Bewoners, 
vrijwilligers, familieleden en een enkel personeelslid 
komen bij elkaar voor een repetitie van het Grijze 
 Koppen orkest. Een project van Fort van de  
Verbeelding, gefinancieerd door waardigheid en trots.

Het muziekproject activeert, maakt vrolijk, raakt en 
geeft zelfvertrouwen. Ouderen zingen, rappen en  
spelen op onconventionele instrumenten als ritmische 
schellenbomen en laagdrempelige gitaren. De  
schellenbomen zijn favoriet, en worden enthousiast  

Grijze 
Koppen 
orkest

ingezet door het hele orkest. Het stucwerk komt 
nog net niet naar beneden, maar wat een pret! 
Niet alleen ouderwetse liedjes als ‘daar bij de 
 molen’, maar juist ook moderne liedjes behoren  
tot het repertoire.

De koorleden repeteren wekelijks en werken toe 
naar een eindconcert. Hierbij zijn ook kinderen van 
een basisschool en een lokaal orkest betrokken.  
Hierdoor is het project echt breed gedragen.  
Het eindconcert van Champetter vind plaats op  
zaterdag 13 juli.

Als de lente begint en de bloemen vol in bloei staan, mag een 
bezoek aan het beroemdste bloemenpark van Nederland niet 
ontbreken. Met die reden gingen klanten van dagbesteding  
De Bloementuin naar de Keukenhof in Lisse. ‘In de bus kreeg 
iedereen koffie of thee met een plak cake’, vertelt medewerker 
dagbesteding Inge van Aert. ‘Dit was best spannend in een  
hobbelige bus, maar gelukkig geen geknoei. Daarnaast deelden 
we bij het uitstappen knapzakken uit.’ Monique Zwetsloot vult 
aan: ‘Ieder had de keus om zelfstandig het park te bezoeken. 
Uiteindelijk hadden we drie groepen en dit was heel gezellig!’ 
Het was niet druk. ‘We konden overal lekker doorlopen en 
 genieten van al het moois.’ Rond 16.00 uur zat iedereen  
moe, maar voldaan weer in de bus richting Roosendaal.  
‘Zonder de hulp van familie en vrijwilligers was  
dit bezoek niet mogelijk’, zegt Inge dankbaar.

Bloemen  
kijken in Lisse

De afgelopen twee jaar werkte Heerma 
State samen met de Vrienden van 
 Groenhuysen aan het omtoveren van de 
om liggende tuin naar belevingstuin. Een 
kas, tuinhuizen en beweegplein vullen  
het strand, de bushalte en het dierenpark 
aan. Kinderboerderij Minnebeek zorgt 
 ervoor dat er het hele jaar verschillende 
dieren in het park te vinden zijn. Sinds  
kort zijn er jonge geitjes bijgekomen. 

Mien de Jong, manager van Heerma  
State: ‘We zijn supertrots op het strandje. 
 Hiervoor gebruikten we echte strandpalen 
uit Zeeland en ook de schelpen ontbreken 
niet. Ik heb al een keer een bewoner met 
blote voeten in het zand zien zitten. Hoe 
mooi is dat?’ In de tuin staat ook een 
 volière, een tuin op hoogte en binnenkort 
volgen een kippenhok met knuffelkippen 
en een golfbaan op hoogte. ‘Ook hebben 

De groene vingers 
van Heerma State

we een doorgang gemaakt naar de naast-
gelegen voetbalvelden, zodat bewoners 
met begeleiding naar het voetbal kunnen 
kijken’, vertelt een trotse Mien.

Deze zomer is de tuin klaar en is iedereen 
die een steentje bijdroeg op 30 augustus 
welkom op het tuinfeest. Uiteraard 
 feesten de bewoners dan ook mee.
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‘Ik lig op mijn kussen stil te dromen’, klinkt er door de boxen in 
 Kerkakkers. Speciaal voor de bewoners van Ligusterhof en 

Beukenhof kropen medewerkers Caroline Dekkers en 
 Monique Takx in de huid van het smartlappenduo   

Hepie & Hepie. Tijdens een geheel verzorgde high tea 
speelden Caroline en Monique bekende  nummers 
van het duo. Vooral ‘Ik heb alleen nog maar die 
foto’ ontvingen de bewoners vol enthousiasme. 
‘Het optreden kwam voort uit een eerder 
 optreden tijdens de bonte middag’, vertelt 
 Monique. ‘Hier waren niet alle bewoners van  
de PG-afdeling aanwezig, dus nodigden ze  
Caroline en mij uit voor de high tea.’ Uitgerust 
met pruik en gitaar komen ze qua looks slechts 

een beetje in de buurt van het duo, maar dat 
maakt voor de bewoners niet uit. ‘Het is mooi om 

te zien hoe de bewoners meezingen, mee zwaaien  
en volop genieten. Daar doen we het voor.’

Een diamanten huwelijk. Het echtpaar Jan  
en Naantje is 60 jaar getrouwd. Ze leerden  
elkaar kennen in de danszaal van Frie Roovers.  
Naantje mocht voor het eerst met haar zus 
mee en was op slag verliefd op Jan. De moe-
der van Naantje vond haar veel te jong met 
haar 16 jaar, maar Naantje was verliefd en  
wilde graag verkering met Jan. Na zes jaar  
verkering trouwden ze en gingen in Sprundel 
wonen. Jan werkte hun hele huwelijk in de 
bouw. Hij was erg goed in het repareren van 
dingen in huis. Naantje lette altijd goed op  
hoe hij dat deed en kon daardoor sommige  
reparaties zelf uitvoeren. Het echtpaar viste, 
fietste en wandelde graag en veel. Ze gingen 

niet vaak op vakantie, maar als ze gingen dan 
was het naar Duitsland om fossielen te zoeken. 
Deze liggen nog steeds bij Jan op zijn kamer. 
Naantje verzorgt Jan al vanaf 2006 nadat,  
Jan een hersenbloeding kreeg. Sinds maart 
2018 woont Jan op Heidestede en Naantje in 
Sint Janshof. Naantje komt elke middag bij  
Jan op bezoek en gaat dan in het begin van  
de avond weer terug naar haar huis. De  
echtelieden gaan vaak samen naar het café 
van Heidestede of naar een muziekmiddag of 
bingo. Het geheim achter zo’n lang huwelijk? 
Volgens Naantje moet je goed naar elkaar 
 luisteren, zaken bespreken en bepaalde  
dingen van elkaar accepteren.

Het geheim 
achter een 
lang huwelijk

Toegezongen 
door de 
telefoon

Meezingen met Hepie & Hepie

Herkent u dat gevoel? De eerste keer naar school. 
De eerste keer naar een sportclub. Bij wie sluit u 
aan? Wie zal er wat tegen u zeggen? Het is altijd 
spannend om ergens voor het eerst te komen.  
Voor nieuwe bewoners die in De Zellebergen 
 komen wonen, voelt het soms ook zo.

De eerste keer beneden koffie drinken of gaan 
eten: bij wie kan of mag ik aan tafel zitten?
Hoe fijn is het dan als je op iemand kunt leunen  
die weet hoe het voelt? Een echte ervarings-

deskundige? Want wie kan dit gevoel van nieuwe 
bewoners beter inschatten dan ‘oude’ bewoners  
die ook ooit nieuw waren?
Daarom is binnen De Zellebergen een  aantal 
 bewoners gevraagd én bereid gevonden om  
buddy te zijn voor nieuwe bewoners. Zodat zij  
hen mee kunnen nemen naar de koffie, het eten  
of een activiteit. En de nieuwelingen hierdoor een 
warm welkom ervaren. Zoals laatst een nieuwe  
bewoner zei: ‘Ik was meteen thuis!’ En dat is  
precies de bedoeling.

Samen sta je niet alleen

Bewoners van Moerweide kunnen zich laten 
toezingen door de wonderfoon. Dit is een oude 
telefoon met draaischijf, omgebouwd tot een 
soort mini jukebox. Wie een nummer op het 
toestel draait, hoort een liedje uit de oude doos. 
Van Dorus, Doctorandus P. of Toon Hermans 
bijvoorbeeld. Voor mensen met dementie roepen 
zowel de iconische telefoon, als de nummers 
een nostalgisch gevoel op. De bewoners van 
Moerweide zingen enthousiast mee. Kijk 
voor een filmpje op de Facebookpagina van 
Moerweide in de berichten van 7 mei.



Een grote groep klanten van De Wildenborch ging op 
bezoek bij de aspergeboerderij van familie Luysterburg. 
Ze werden vriendelijk ontvangen op de voormalige 
mestvaalt van de boerderij waar ze in het zonnetje 
 uitleg kregen over de boerderij en de teelt van asper-
ges. De boerderij is een familiebedrijf en biedt werk 
aan de ouders, twee kinderen en 100 werknemers.
Ze leerden dat een kilo aspergezaad duurder is dan   
een kilo goud. Familie Luysterburg laat de  specialisatie 
van het zaaien en het eerste jaar  opkweken van 
 asperges aan anderen over. De familie koopt de  jonge 
plantjes en dan begint hun uitgebreide proces. Na een 
jaar op hun land kunnen ze volop asperges steken. Dit 
doen ze om de andere dag, asperges groeien  ongeveer 
10-12 cm per dag. Als de plant tien jaar oud is, rooit  
de boer de plant en moeten er een  mensenleven lang 
andere gewassen geteeld worden voor hij er weer  
asperges op kan planten. 

Ondergedompeld 
in de asperges

Na de uitleg wandelden de klanten over het mooie 
bedrijf. In de loodsen was er volop bedrijvigheid en 
konden ze goed zien wat er gebeuren moet voor de 
asperge verkoopklaar is.
Na de kou gevoeld te hebben van de koelcellen, 
 gingen de klanten van De Wildenborch snel weer 
 richting een lekker bakje koffie en thee in de zon.  
Na de koffie volgde een bezoekje aan de boerderij-
winkel waar iedereen lekkers kocht. 

7.18 uur – op de fiets naar Wiekendael
‘Ik start meestal tussen 7 uur en half 8. Zo kan ik 
alvast wat mails verwerken. Ik loop altijd eerst een 
rondje over de werkvloer. Even mijn gezicht laten 
zien. Mijn beweging krijg ik ’s ochtends al, ik ga 
namelijk met de fiets naar het werk. Het is slechts 
een half uur, maar een goed begin van de dag.’

10.43 uur – evaluatie Wereld Parkinson Dag
‘Als manager van het Parkinsonhuys was ik 
betrokken bij de organisatie van het symposium 
Seeds for the future. Ik had er geen benul van dat er 
zoveel bij komt kijken. Daarom was ik erg blij met de 
ondersteuning van de eventmanager. Helaas kon ik 
er op de dag zelf niet bij zijn. Ik was namelijk op reis 
door de nationale parken rondom Las Vegas.’

12.36 uur – lunch met het team
‘Ik eet zoveel mogelijk met de teams samen. Soms  
eet ik wel eens achter mijn computer, als ik veel moet 
doen. Maar dat probeer ik te beperken.’

15.58 uur – mini verwenmomentje
‘Mijn werkdag is altijd super afwisselend. Ik weet  
nooit wat er gaat gebeuren. Dit maakt het soms wel 
hectisch. Daarom gun ik mezelf aan het einde van  
de werkdag altijd één cappuccino met twee zoetjes. 
Vooral de koffie op Wiekendael is erg lekker.’

18.24 uur – thuiswerken
‘Ik probeer zo min mogelijk thuis te werken, maar 
soms ontkom ik er niet aan. Ik kan mezelf niet goed 
ontspannen als ik nog van alles moet doen. Dan 
geeft het rust om toch nog snel iets uit te werken.’

21.19 uur – ontspannen na de werkdag
‘Met hardlopen maak ik mijn hoofd leeg. Daarnaast 
loop ik ook veel met de hond. Hier komt de passie 
voor wandelen vandaan. Deze zomer gaan we met 
z’n drieën naar Oostenrijk om te wandelen. Waar  
ik mij in mijn werk bezighoud met plannen en 
organiseren, regelt mijn man altijd de vakanties.  
Ik ben niet graag lang weg, maar ga wel meerdere 
keren per jaar. In januari staat er weer een verre reis 
op de planning.’

Wendy Stolk,  
mana gementtrainee  
bij het Parkinsonhuys.  
Samen met haar man 
en hond Mila woont  
zij in Oud Gastel. Ze 
werkt ondertussen vijf 
jaar bij Groenhuysen.  
‘Ik kreeg de kans om 
mezelf in die jaren  
te ontwikkelen van  
verpleegkundige  
naar manager. Daar 
ben ik ontzettend 
dankbaar voor.’

De  Agenda van …

Wil jij de lezers van het Groenhuysen 
Blad een kijkje geven in jouw 
agenda? Meld je dan aan via 
communicatie@groenhuysen.nl. 

‘Ik loop altijd  eerst een rondje  over de werkvloer’

Het Odensehuis Roosendaal gaat in op de wensen van de bezoe-
kers en zo komt het dat we het Prinsentuincollege in Oudenbosch 
bezochten. De studenten Horeca hadden pannenkoeken gebakken 
voor alle bezoekers en belangrijk was het gesprek hierbij. Een van 
de studenten vond het een beetje lastig een gesprekje te begin-
nen en vroeg aan een bezoeker hoe oud hij was. De  bezoeker zei 
dat hij 85 jaar was. De student werd stil en vertelde dat haar opa 
op 85-jarige leeftijd was overleden. Ze raakten in gesprek en op 
het eind van het gesprek vroeg de student: ‘Mag ik u opa noemen 
deze middag?’. De bezoeker was erg ontroerd door dit verzoek.  
Na het eten kregen we in groepjes een leer zame rondleiding bij 
de dieren. Er zijn mooie contacten ontstaan. Zodra de nieuwe 
 keuken klaar is gaat een van de bezoekers van het Odensehuis 
een les geven hoe loempia’s te maken. 

‘Mag ik u vanmiddag 
opa noemen?’
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Elke dag kleurt Koske van Gurp (91) in haar kleurboeken. Het liefst voorziet ze sierlijke 

bloemen van zachte kleuren. ‘Het is een goede manier om je gedachten te verzetten, 

een uur is zo voorbij’, vindt ze. Ze kleurt nog niet zo lang. Vorige zomer kreeg ze van de 

vrijwilligers van Heidestede kaarten met mooie prenten om in te kleuren. Sindsdien is ze 

verkocht. ‘Toen mijn kleindochter Patty dat zag, gaf ze me al snel een prachtig kleurboek.’ 

Toen mevrouw Van Gurp dat kleurboek volgekleurd had, gaf ze het Patty terug. ‘Met een 

gedichtje erbij, als herinnering voor later. Dat vond ze heel mooi’, vertelt ze. Intussen 

heeft ze al heel wat kleurboeken versleten. Haar inspiratie doet ze het liefst buiten op.  

Ze kijkt graag in de natuur hoe de kleuren bij echte bloemen en planten zijn:  

‘Met één ander streepje heb je gelijk een heel ander bloemetje.’  

Koske van Gurp 
geeft de wereld kleur

ver de vloer

Een bijzondere 
vriendschap
Samen koekjes eten, een stukje wandelen 
en kletsen over hoe het er vroeger in 
Hoeven aan toe ging. Ze schelen bijna  
75 jaar maar Anne Lazaroms (15) en  
Mien van Langh (89) zijn dikke 
vriendinnen. ‘De klik is er gewoon.’

somt mevrouw Van Langh op. ‘Als ik in de jaren  
’30 had geleefd, waren we vast schoolvriendinnen 
geweest’, meent Anne. Een andere overeenkomst is 
dat ze allebei zijn gepest: ‘Klasgenoten vinden mij 
vaak te apart. Ik verf mijn haar in allerlei kleuren en 
ik zeg wat ik denk’, vertelt Anne. ‘De laatste jaren 
kom ik gelukkig meer voor mezelf op’, benadrukt 
ze. ‘Ze kuieren niet meer met je’, vult mevrouw Van 
Langh aan. In de tijd dat zij op school zat, was er 
weinig aandacht voor pesten: ‘De nonnen zeiden 
dat je het vast zelf had uitgelokt. Maar pesten is van 
alle tijden.’ 

Samen op avontuur 
‘Normaal spreken we drie of vier keer per jaar af, 
maar de laatste tijd is dat vaker. Zo hebben we  
laatst een filmmiddag met popcorn gehouden.  
We bekeken een film over Hoeven waar mevrouw 
Van Langh in te zien is, dat moest ik natuurlijk zien’, 
aldus Anne. Het is een bijzondere vriendschap die  
ze beiden zo lang mogelijk willen behouden. ‘We 
hopen dat we nog heel lang vriendinnen zijn’, zegt 
Van Langh. Anne wil graag met haar vriendin op 
pad: ‘Als ik straks een rijbewijs heb, neem ik u  
overal mee naartoe’, belooft ze tot slot.  

D
e twee leerden elkaar kennen in 2014.  
‘Ik zat toen in de plusklas van de basisschool 
en mocht mee debatteren in Kroonestede’, 

weet Anne nog. Tijdens dat debat gingen tien  
leerlingen en tien bewoners met elkaar in gesprek. 
‘Toen merkten we dat we veel raakvlakken hadden. 
Ik vond haar direct een stoere vrouw. Ze is heel 
avontuurlijk, vorig jaar is ze nog gaan bergbeklim-
men in Zwitserland!’, vertelt Anne enthousiast. 
‘Omdat er zo’n klik was, wisselden we telefoon-
nummers uit’, herinnert mevrouw Van Langh zich. 
‘De eerste keer dat Anne hier op bezoek kwam, 
nam ze koekjes mee van Knoppers. Sindsdien noem 
ik die ‘Anne-koekjes’. Ik heb ze  altijd in huis als ze 
komt.’

Genoeg gespreksstof 
De twee zien elkaar regelmatig. ‘Toen Anne hier  
net kwam, was ze een stuk kleiner dan ik, ze kwam 
ongeveer tot aan mijn schouders. Nu is het anders-
om’, vertelt mevrouw lachend. Na al die jaren is  
er nog genoeg gespreksstof. ’Ik vind het leuk als  
ze vertelt hoe het vroeger in Hoeven was, toen er 
nog een tram reed bijvoorbeeld’, legt Anne uit.  
‘En haar vader was slager, dus ze hadden veel  
dieren thuis. Dat is bij ons thuis ook, dus daar 
 hebben we het vaak over.’ 

Veel overeenkomsten 
De dames vinden dat ze veel gemeen hebben:  
‘We zijn ondernemend en hebben veel interesses’, 

 ‘Met één ander streepje heb je gelijk een heel ander bloemetje’
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Mevrouw Van Langh 
heeft speciale  
‘Anne-koekjes’ in huis

Anne: ‘Als ik in de jaren ’30 had geleefd, waren we vast 

schoolvriendinnen  geweest.’



Op 1 mei 2018 klonk het startschot van 
de Groenhuysen Team Challenge. Een 
wedstrijd waarin teams van medewerkers 
streden om het hoogste aantal punten 
door het uitvoeren van verschillende op-
drachten. Fietsen op een groene fiets, 
sporten met Groenhuysen, bewoners een 
waardevolle dag bezorgen, en nog veel 
meer opdrachten. De prijs was bij de 
start nog onbekend, maar dat hield de 
teams niet tegen. Maar zoals altijd kan  
er maar één de winnaar zijn. Dat was 
met stip: Dreamteam Markant. Marius 
Vergouwen, medeorganisator van Team 
Challenge: ‘Met een flinke dosis lef en 
enthousiasme voerden zij de opdrachten 
uit. Zij betrokken niet alleen de klanten 

Groenhuysen opent in samenwerking met St. Elisabeth de stamtafel, 
een ontmoetingsplek voor ouderen in Roosendaal.  
Op 1 april opende locatie Wiekendael, kort daarna  
gevolgd door De Bloemschevaert. Hier onthul-
den mevrouw Schoenmakers en Vivian Groen 
het nieuwe logo van de stamtafel.  
Op 1 juni ging ook de laatste locatie op  
het St. Elisabeth open. De stamtafel is  
van maandag tot en met vrijdag van 
9.00 tot 17.00 uur geopend voor een 
kopje koffie, een goed gesprek, leuke 
activiteiten of een gezonde maaltijd. 
Bij de stamtafel is er speciale aandacht 
voor sport en cultuur. Denk hierbij  
aan een wandelgroep, bewegings-
activiteiten, beeldende kunst of 
 muziek. U heeft geen verwijzing 
 nodig om aan te sluiten. U bent  
van harte welkom om op één van 
de drie locaties binnen te lopen.

Ieder jaar rond 27 april, de verjaardag van  
Koning Willem-Alexander, vindt de lintjesregen 
plaats. Op de laatste werkdag voor de verjaardag 
van de koning krijgen een heleboel mensen die  
iets bijzonders doen voor de samenleving een lintje. 
Op 26 april werden er in Nederland maar liefst 
2.820 lintjes uitgereikt. Ook binnen Groenhuysen 
werd een aantal mensen aangenaam verrast  
door de afgevaardigde van de koning.  
Zij ontvingen een lintje voor hun jarenlange  
inzet als vrijwilliger. Van harte gefeliciteerd!

bij Groenhuysen

Beweegweek 
bij Groenhuysen

Stamtafel, voor ouderen in Roosendaal

Ook dat is Groenhuysen

Dat je nooit te oud bent om mee te doen aan een 
sportdag, blijkt ook weer tijdens de beweegweek  
bij Groenhuysen. Klanten van De Wiek en Heerma 
State konden in deze week deelnemen aan allerlei 
sportactiviteiten. Van een fietstocht tot een sport-
quiz. Voor ieder wat wils om zowel hoofd als lijf te 
trainen. Wethouder Klaar Koenraad deed mee met 
de warming up. De organisatie van de beweegweek 
was in handen van studenten van Fontys Hoge-
school. Zij deden dit samen met Sportservice Noord 
Brabant en de beweegagogen van Groenhuysen.

Corry Bogers: Wiekendael
Elly van Loon: steunpunt Saint Louis
Ine Luijkx-Broekhoven: Markant
Harry Luijsterburg en Corry Verhulst:  
steunpunt Antoniushof

* De redactie deed haar best een compleet 
 overzicht samen te stellen. Toch kan het  
zijn dat er iemand ontbreekt.

wint Groenhuysen 
Team Challenge

Dreamteam Markant 

Lintjesregen 

van Markant bij hun opdrachten, maar 
zorgden ook voor verbinding tussen  
de verschillende locaties. Zo verrasten  
zij meerdere malen hun collega’s. De 
overwinning is dan ook meer dan ver-
diend.’ Zij ontvingen, onder toeziend  
oog van klanten, De Groene Theepot. 
Daarnaast mogen ze met het hele team 
gaan genieten van een high tea.
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Ine Luijkx-Broekhoven



‘ Ik zie de opluchting 
als ik het systeem 
heb aangesloten’
’s Morgens vroeg, ’s avonds laat of in het weekend. Voor 
vrijwilliger Ad Bol (68) is niets te gek. Al negen jaar sluit hij 
personenalarmering aan bij klanten thuis. Ook staat hij paraat  
bij storingen: ‘Ik vind het leuk en nuttig werk’, stelt hij bevlogen.

In het z  nnetje

N
egen jaar geleden verloor Ad voor de  
tweede keer in een paar jaar tijd zijn baan. 
‘Ik was 60 en zag er enorm tegenop om 

wekelijks te moeten solliciteren. Wie ging mij op  
die leeftijd nou nog aannemen?’, vertelt hij. Het 
UWV kwam met een oplossing: Als hij 20 uur per 
week vrijwilligerswerk zou doen, hoefde hij niet te 
solliciteren. Zo kwam Ad bij Groenhuysen terecht 
en daar heeft hij nooit spijt van gehad. ‘Koffie en 
thee schenken in een van de huizen was niets  
voor mij. Maar het aansluiten en uitleggen van  
de personenalarmering sprak me direct aan. Ik ben 
altijd werkzaam geweest in de elektronica’, licht hij 
toe. De pensioenleeftijd bereikte hij jaren geleden 
al, maar aan stoppen denkt hij niet: ‘Ik doe het 
graag. Zo lang het gaat, ga ik ermee door.’

Kijken of het lampje brandt 
Zijn belangrijkste taak is het aansluiten van de  
personenalarmering bij klanten in huis. Dit systeem 
bestaat uit een alarmeringsapparaat en een hanger 
voor om de hals. Met één druk op de hanger komt 
de klant in contact met de alarmcentrale. Zo  
kunnen zij langer op een verantwoordde manier 
zelfstandig thuis wonen. ‘Het installeren van het  
apparaat en de hanger kost me meestal nog geen 
vijf minuten’, aldus Ad. ‘Maar het uitleggen duurt 
soms wat langer.’ Daarom vindt hij het fijn als de 
kinderen van de klanten ook meeluisteren. ‘Dan 
kunnen zij het als ik weg ben nog een keertje rustig 
uitleggen. Maar het is het belangrijkst dat de klant 
onthoudt dat het lampje van de hanger moet  
branden als er contact gemaakt wordt met de  

centrale. Daaraan kunnen zij zien of zij verbinding 
hebben.’ Ook moeten klanten maandelijks checken 
of het systeem goed werkt door een proefalarm uit 
te voeren.

Opluchting 
Naast het aansluiten van de alarmsystemen, weet 
Ad ook raad met storingen en lege batterijen. ‘Het 
maakt mij niet uit als ik in het weekend of in de 
avond langs moet komen. Ik help de mensen graag’, 
meent hij. Nog niet zo lang geleden hoorde hij via 
via weer hoeveel leed zo’n systeem kan voorkomen: 
‘Laatst heeft een meneer 46 uur op de grond gele-
gen voor hij gevonden werd, verschrikkelijk.’ Juist  
de veiligheid van het alarm maakt het werk voor  
Ad zo dankbaar: ‘Ik zie hoe opgelucht klanten en 
hun kinderen zijn als ik alles in orde heb gemaakt. 
Ze kunnen weer met een gerust hart slapen.’  

Ad Bol sluit de 
personenalarmering bij 

klanten thuis aan

‘ Het installeren 
van het alarm 
kost mij meestal 
nog geen vijf 
minuten’
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Stefan

De dagen dat een relatie altijd tussen man en vrouw speelde, liggen 
al een tijdje achter ons. En dat jongens met auto’s en meisjes 

met poppen moesten spelen ook. Hoe is het om als lesbienne, 
homoseksueel, biseksueel, transgender of interseksueel (LHBTI) bij 

Groenhuysen te werken? Is het ‘een ding’ of doet het er niet toe? 

NAAM: Danny Bast 
LEEFTIJD: 36 

FUNCTIE: verzorgende IG Blankershof en De Blomhof 
BURGERLIJKE STATUS: getrouwd

‘Ik ben homoseksueel en transgender. Sinds een paar 
maanden slik ik hormonen en beginnen de vrouwelijke 
vormen te komen. Vanwege dit artikel heb ik mijn 
directe collega’s ingelicht en verteld in welk proces ik zit. 
Daar kreeg ik veel lieve en hartverwarmende mails op. 
Sowieso heb ik er geen negatieve ervaringen mee op 
mijn werk. Als iemand er iets over vraagt, ben ik er open 
over. Vragen ze niets, dan zeg ik niets. Dan houd ik het 
bij mijn professionele werkhouding. De bewoners lezen 
dit artikel straks waarschijnlijk, dus dan krijg ik vast 
vragen. Maar ik werk ’s nachts en dan slaapt iedereen, 
dus da’s in mijn voordeel haha. Ik werk hier al drie jaar 
en de bewoners kennen mij als mens. Ze weten dat ik 
goed voor ze zorg en met respect behandel. De 
verpakking doet daar niets aan af.’

NAAM: Bryan van Brink 
LEEFTIJD: 26 

FUNCTIE: vrijwilliger Heidestede 

BURGERLIJKE STATUS: vrijgezel

‘Ik werk zo’n drie jaar bij Heidestede en help bij de 
activiteiten zoals gym, knutselen en wandelen. Ik vond 
het in het begin best spannend om te vertellen dat ik 
homo ben, als andere vrijwilligers of collega’s ernaar 
vroegen. Het is een nieuwe omgeving, je kent elkaar nog 
niet zo goed… Inmiddels weet iedereen het en niemand 
doet er vreemd over. Toen ik er zelf mee worstelde, kon ik 
bij hen mijn ei kwijt. Zo fijn. Met bewoners praat ik er niet 
over. Ik ga het niet uit de weg, maar we praten vooral 
over hoe het met hen gaat. Ik liep eens met een klant 
mee met de wandelvierdaagse. Toen we langs de kerk 
liepen, kregen we het erover dat homoseksuelen vroeger 
makkelijk het geloof in gingen omdat ze toch niet 
mochten trouwen. Daar had mevrouw een mening over. 
Die heb ik aangehoord, maar daar liet ik het bij.’  

NAAM: Freya Flach 

LEEFTIJD: 41 
FUNCTIE: medewerker dagbesteding Champetter 
BURGERLIJKE STATUS: een relatie
‘Ik deel veel met de bewoners. Niet alleen over het 
feit dat ik op vrouwen val, maar over mijn hele leven. 
Toen ik aan het daten was, wilden ze maar wat graag 
op de hoogte gehouden worden. Omdat ik er zo 
soepel mee omga, gaan de bewoners er ook heel 
relaxed mee om. Soms zijn er wel bewoners die het 
vreemd vinden. Maar omdat ze mij als persoon zo 
leuk vinden, doet het er niet toe. Sowieso is het mijn 
ervaring dat zo open zijn naar elkaar tot mooi contact 
leidt. Vroeger praatte ik niet met bewoners over mijn 
geaardheid. Het was ‘een ding’. Dus het uit de kast 
komen vond ik spannend, maar viel ontzettend mee. 
Maar uit de kast komen doe je je hele leven lang. 
Steeds als je iemand leert kennen, komt het vroeger 
of later aan bod.’

NAAM: Stefan Baak 
LEEFTIJD: 27  

FUNCTIE: leerling verzorgende IG De Wildenborch 
BURGERLIJKE STATUS: getrouwd 

‘Ik werk nu drie maanden bij De Wildenborch en alle  
bewoners weten dat ik homo ben. Het is totaal geen 
probleem. Soms vergeet iemand dat ik homo ben en 
dan vraagt deze hoe het met mijn vriendin is. Ik zeg dan 
dat het met mijn man goed gaat. Eerder werkte ik op 
Blankershof. Daar wilde een meneer er niks van weten. 
Dus met hem praatte ik alleen over koetjes en kalfjes. 
Maar nadat ik getrouwd was, hadden collega’s onze 
trouwfoto’s overal opgehangen. Deze meneer vroeg 
toen of ik hem foto’s wilde laten zien. Toen zei hij: 
“Jullie zien er knap uit”. Het helpt als mensen je kennen 
en weten dat je goed voor ze zorgt. Op Wiekendael 
was er een mevrouw die voor me ging bidden. Zij was 
streng religieus. Mijn collega vond haar woorden erger 
dan ik. Zij sprong in, want ze vond dat ik dat niet aan 
hoefde te horen. Maar ik kan mij best voorstellen dat 
deze mevrouw door haar opvoeding zo denkt.’

Uit de kast komen
doe je een leven lang

Freya

Bent u klant van Groenhuysen en wilt u in een interview vertellen hoe het is om als LHBTI-er bij  
Groenhuysen te wonen? Mail dan naar communicatie@groenhuysen.nl of bel 088-55 742 90.

Danny Bryan



Binnen Groenhuysen zijn we  

 samen op reis naar aansprekende 

persoonlijke zorg. Dat doen we  

binnen een cultuur waarin samen 

leren en verbeteren centraal staat. 

Om vooruit te gaan, is het nood

zakelijk om terug te blikken. In 2019 

kijken we terug op 2018 door het 

maken van een kwaliteitsvenster.  

Wij geven u in dit Groenhuysen Blad 

alvast een kort kijkje in de keuken. 

Cijfer

8.1 
526 x gewaardeerd

 60  abonnementhouders
 27  lessen per week 
 1.350 lessen per jaar
 5  locaties

94
behandeld  

door klachten-
functionaris

3  
behandeld  

door externe 
klachten-
commissie

Beweeg 
je fit!

Aantal klachten 
van klanten

Zorgkaart  
Nederland

Advanced Care Planning
In 2018 was er aandacht voor het reanimatiebeleid, waarbij  
de commissie wetenschap en ethiek, de VVAR en de  
cliëntenraad betrokken waren. Met de input van alle partijen  
is het reanimatiebeleid herzien. Verder legde Groenhuysen in 2018  
bij 95% van de Wlz-klanten (ZZP 4 tot en met 10) in het dossier vast of  
zij wel of niet gereanimeerd willen worden. Op een aantal locaties is dit  
al 100%. In 2019 legt Groenhuysen de wensen van de overige 5% vast.

Renovatie
De Brug* in Oudenbosch

48 appartementen
Start juni 2018 
Oplevering september 2019 (verwacht)

Nieuwbouw
Leonardushof in Wouw

48 appartementen
Start april 2019 
Oplevering 4e kwartaal 2020 (verwacht)

Vastgoed

 12  ontruimingsoefeningen
 770  bhv’ers

Veiligheid

De mensen

 2.336  medewerkers
 1.288  vrijwilligers
 125  leerlingen BOL
 120  leerlingen BBL
 8  KOERZ’ers

•  gaat in gesprek over kwaliteit  
en  veiligheid van zorg

•    loopt mee op locatie

•    woont vergadering van  
(de)centrale cliëntenraad bij

Raad van bestuur

Innovatie
 ‘Beste idee van Groenhuysen’: 
Gemalen voeding in herkenbare vorm

 15  leden 
 10  vergaderingen 
 4  adviesaanvragen

Centrale 
Cliëntenraad

Betrokken bij
 
• Kwaliteitsjaarverslag 2017
  
• Reanimatiebeleid
 
• Jaarrekening 2017
 
• Gelden Waardigheid & Trots
 
•  Kernwaarden en strategisch 

kompas 2018-2020
  
• Proeverij maaltijden

Kwaliteits  venster

*  De Brug maakt samen met De Zellebergen en Oostkwartier deel uit van het nieuwe Zellebergenkwartier. 

Bent u nieuwsgierig naar  

de rest van de gegevens van 

2018? Bekijk dan het volledige 

kwaliteitsvenster via  

www.groenhuysen.nl/ 
kwaliteitsvenster.
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Toon Martens met ‘zijn kudde’ tijdens één van de fietstochten. 

Een routekaart heeft hij niet nodig. ‘Die zit in mijn hoofd.’ 

Toon oriënteert zich op punten in het landschap, zoals 

kerktorens of zendmasten. ‘Bij mijn broer ging dat eens mis. 

Hij had een kerktoren in zicht, maar gedurende de tocht viel 

zijn oog op een andere kerktoren en raakte hij de weg kwijt.’ 

Ouder w rden, jezelf blijven

kunnen stoppen. Dat kan gewoon bij een restaurant 
zijn, maar ook bij een plaatselijke boer waar eigenlijk 
niks te krijgen is. Mooi vind ik het als ik ineens  
ergens een erf op fiets en de deelnemers verbaasd 
vragen wat we daar gaan doen. En nog mooier als 
ze dan ontdekken dat dat de koffiestop is.’ Ondanks 
het plezier dat hij eraan beleeft, twijfelt Toon of  
hij de tochten op de fiets blijft begeleiden. ‘Ik ben 
herstellende van een longontsteking. En ik vind  
het onverantwoord worden om op mijn leeftijd  
zo’n grote groep te begeleiden.’  

‘ De routekaart zit 
in mijn hoofd’

Tip
Heeft u een bijzonder verhaal en wilt u 
 daarover vertellen? Laat het de redactie  
weten via communicatie@groenhuysen.nl.

T
oon begon met het organiseren van fiets-  
en wandeltochten toen hij op zijn 57ste met 
vervroegd pensioen ging. ‘Onze kinderen 

 waren al groot en ik wilde iets om handen hebben. 
Mijn broer en vrouw hielden van wandelen en 
 fietsen, dus ben ik dat ook gaan doen.’ 

Geweldig geheugen 
Ook toen hij en zijn vrouw in Kroonestede kwamen 
wonen, zette Toon het organiseren door. ‘Ik vind  
het leuk om te doen en fiets en wandel zelf mee.  
Ik geniet van het landschap onderweg en van de 
 reacties van deelnemers.’ Getooid met een veilig-
heidshesje en scheidsrechtersfluit gaat Toon met  
zijn gezelschap op pad. ‘Ik krijg steevast te horen: 
‘Hé Toontje, jij rijdt op kop he?’ Want zo werkt  
het, ik fiets de route puur uit het geheugen. De 
deel nemers hebben geen routekaart, dus fietsen  
gewoon achter mij aan.’ Per tocht rijden er zo’n 
 vijfentwintig ouderen mee. ‘Ik ben net een schaap 
met zijn kudde. Ik rijd op kop en na mij volgt een 
lint van fietsers. Ik geniet ervan om ergens aan  
te komen en dan de deelnemers een-voor-een 
 binnen te zien druppelen en koppen te tellen.’

Geen favoriet 
Het fluitje gebruikt hij om de groep te waarschuwen 
voor scherpe bochten of troep op de weg. ‘Zo’n 
grote groep aanroepen met mijn stem is niet te 
doen. Nee, dan gebruik ik liever mijn fluit.’ De 
 tochten variëren tussen de 40 en 70 kilometer.  
Een favoriet heeft Toon niet, volgens eigen zeggen. 
Maar hij haalt opvallend vaak de Kapellekesroute 
aan. ‘Deze route van ongeveer 65 kilometer voert 
langs dertien kappelletjes in de omgeving met 
 allemaal hun eigen geschiedenis en verhaal. Een  
van deze kapelletjes is gebouwd met stenen van  
de kerk van Hoeven, waar ik sinds mijn tweeën-
twintigste woon.’ 
 
Eigen adresjes 
Toon heeft verspreid over de regio zijn eigen adres-
jes voor koffie en een koekske. ‘Ik heb een lange  
lijst van adressen en telefoonnummers. Als ik een 
tocht organiseer, zorg ik van tevoren dat we ergens 

Steevast 
op kop

Toon Martens 
(84) organiseert 
fietstochten voor 
de ouderen van 

Hoeven

24 25Juni 2019 Juni 2019Blad Blad



Wilt u meedenken over onderwerpen 
waar de redactie over kan schrijven? 
Zaken die u interesseren, maar ook 
 interessant zijn voor andere klanten  
of vrijwilligers van Groenhuysen.  
Laat dit dan weten aan de redactie  
via communicatie@groenhuysen.nl.

Volgt u Groenhuysen al?

Groenhuysen is actief op verschillen-
de social media. Hier plaatsen we 
 regelmatig nieuws, weetjes en 
 vacatures. Wij luisteren, reageren, 
delen en proberen uw vragen zo 
goed mogelijk te beantwoorden. 
Wilt u daarvan op de hoogte  
blijven, volg ons dan op: 

 groenhuysen
 groenhuysen
 groenhuysen

Nicci Gerrard is de vrouwelijke 
helft van het thrillers schrijvende 
echtpaar Nicci French. Maar haar 
nieuwe boek, Woorden schieten 
tekort, is geen thriller. Het is zelfs 
geen fictie. Het gaat over demen-
tie. Niet alleen die van haar in 
2014 overleden vader – hoewel 
hij en zijn ziekenhuisopname en 
de dramatische wending die zijn 
ziekte toen nam, wél de aanlei-
ding vormden. Maar het boek 
gaat ook over anderen: demente-
renden, mantelzorgers, artsen en 
wetenschappers die uitleggen wat 
alzheimer met de hersenen doet. 

Thrillerschrijfster  
Nicci Gerrard schrijft 
over dementie

Op zaterdag 28 september zijn in De Kring twee voorstellingen te zien met 
korte dansfragmenten van amateurscholen uit Roosendaal en om geving.  
‘s Middags ligt het accent op jonge kinderen en ‘s avonds op  jongeren en 
ouderen. Tussendoor dansen studenten van mbo Dans uit Goes en Willy  
Heramus. Kaarten bestellen kan via de website van De Kring.

Meedenken over 
Groenhuysen Blad

Interessant

Gelezen, 
Gehoord, 

Gezien Kruiswoordraadsel Juni 2019

Heeft u de oplossing gevonden? Stuur deze met uw naam en adres uiterlijk 2 augustus 2019 naar: Groenhuysen, 
t.a.v. afdeling Communicatie, postbus 1596, 4700 BN Roosendaal. U kunt de oplossing ook mailen naar: 
 communicatie@groenhuysen.nl. De winnaars krijgen persoonlijk bericht. Wij wensen u veel puzzelplezier!

Prijswinnaars maart 2019
De oplossing van de vorige puzzel was: Groenhuysen Blad is vernieuwd. 
Uit alle inzendingen zijn drie prijswinnaars getrokken: A.M. Kuipers uit Roosendaal, H. Maas Van Ginderen uit Wouw en  
A.A.M. van Sprundel uit Oud Gastel. Zij ontvangen een cadeaubon van bol.com. Gefeliciteerd!

Puzzel 

Roosendaal Danst!

Van links naar rechts :
1 niet (in samenstellingen) - 3 Europeaan - 6 rekenopgave -  
9 oude lengtemaat - 11 vaartuig van Eskimo’s - 13 vrucht -  
15 eiland in de Middellandse Zee - 17 Europeaan -  
18 kampioenschap - 20 soort - 22 lawaai - 24 neerslag -  
27 vrouwelijk dier - 29 Zuid-Europees vakantiegebied -  
31 vallei - 33 motorschip - 34 gulden - 35 Scandinavische munt 
- 36 lengtemaat - 38 getijde - 39 senior - 42 uitroep van pijn - 
44 deel van Europa - 45 wereldtaal - 47 verbrandingsrest -  
49 Roemenië (internet) - 51 idem - 53 en dergelijke - 55 schraal 
- 57 Republiek Togo - 58 familielid - 59 klein vertrek -  
61 Zuid-Europees vakantiegebied - 64 duivenhok - 65 beeld - 
67 naar omlaag - 69 vlaktemaat - 70 jammer! - 72 handbagage 
- 74 Grieks eiland - 76 strafwerktuig - 77 deel van een jaar -  
79 voor de middag (Latijnse afkorting) - 80 lust -  
81 hemellichaam - 82 eb of vloed.
  

Van boven naar beneden:
1 in orde - 2 dwaas - 3 stadium - 4 persoonlijk voornaamwoord 
- 5 lidwoord - 7 voorzetsel - 8 tijding - 9 kunstproduct - 10 noot 
- 12 deel van een jaar - 13 gezelschapsspel - 14 tuinkamer -  
16 staat - 18 ogenblik - 19 Bulgaarse munt -  
21 Europese hoofdstad - 23 vangwerktuig - 25 mal -  
26 Italiaans eiland - 28 rund - 30 woonschip - 32 assistent- 
econoom - 34 volzin - 37 deel van een jaar - 39 bevel -  
40 gezet - 41 plaats in België en type water - 43 Organisatie 
der Verenigde Naties - 46 plaats in Frankrijk - 48 steen -  
50 Indonesisch eiland - 52 lidwoord - 54 spoedig -  
55 elpenbeen - 56 deel van het lichaam - 57 wiel - 58 noot -  
60 oude Italiaanse munt - 62 in geheime zitting - 63 hert -  
64 vervoermiddel - 66 plaats in Frankrijk - 68 plaats in Engeland 
- 69 behoeftig - 71 gevangenis - 73 tennisterm - 74 vogel -  
75 Amnesty International - 77 op die manier - 78 reeks.
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Heerma State is een centrum voor Wonen &  
Zorg voor mensen met dementie. De locatie  
maakte een film over welke zorg deze locatie  
biedt en de visie op de zorg. De film is te bekijken 
op www.groenhuysen.nl/HeermaState

Heerma State in beeld



Smakelijk

We hebben nodig...
•  500 gram voorgesneden 

 gerookte zalm
• 8 asperges AA
• 1 komkommer
• 100 gram zeekraal
• 8 cherrytomaten
• 100 gram mayonaise
•  Theelepel mierikswortelpuree
• Panko (grof paneermeel)
• Bloem
• 1 eiwit
• Dressing
• Peper & zout
• Nootmuskaat
• 20 gram suiker
• Roomboter

Wie kent ze niet… oma’s gehaktballen, bloedworst met appeltjes 
of hete bliksem. Gerechten waar we vroeger volop van smulden. 
In deze rubriek tovert kok Jeroen de Haas recepten van vroeger 
om naar gerechten uit deze tijd. Door het nét wat anders klaar te 
maken dan voorheen. 

Zo maken we het...
1.  Schil de asperges en snij ongeveer 2 cm van  

de onderkant af. Doe ze in een pan met  
water samen met de suiker, nootmuskaat  
en een klontje roomboter. Breng aan de kook  
en laat ze dan drie minuten op een laag vuur  
doorkoken. Laat de asperges afkoelen. Breng  
in een ruime pan water aan de kook en  
blancheer de zeekraal twee minuten,  
giet af en spoel na met koud water.

2.  Maak met een dunschiller dunne linten van  
de komkommer en snij ze één keer in de lengte 
doormidden, meng de linten met de zeekraal  
en maak aan met een klein beetje dressing en 
peper. Zet ondertussen de frituurpan aan. 

3.  Verdeel de zalm over vier borden. Snijd de  
asperges in tweeën en maak ze droog met een 
keukendoek, rol ze daarna door de bloem, dan 
door het losgeklopte eiwit en daarna door de 
panko. De asperges moeten goed bedekt zijn 
met de paneerlaag. Meng de mayonaise met  
de mierikswortel en naar smaak peper en zout.

4.  Doe de asperges in de frituurpan en bak ze in 
drie minuten goudbruin. Laat ze goed uitlekken.

5.  Leg de zeekraal met de komkommer in het  
midden op het bord en leg daar de asperges  
bovenop. Snij de cherrytomaatjes doormidden 
en leg ze verspreid op het bord neer.

6.  Maak het geheel af met de mierikswortelcrème.

Levert u het winnende idee voor het recept van het blad in oktober aan? Dan komt kok  
Jeroen de Haas het voor u klaarmaken. Mail uw idee naar communicatie@groenhuysen.nl. 

Voor vier personen:

Gerookte zalm met gefrituurde asperges
Met een salade van zeekraal en komkommer en een crème van mierikswortel


