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Het Andere Nieuws
Maandelijkse Nieuwsbrief van ‘Het Andere Wonen’ Schijndel. Nummer 3  •  oktober 2019

Het zit er alweer op, de Zomer loopt ten einde. Tijd voor een 
nieuwe Andere Wonen Nieuws. Het was weer een mooie zomer 
met hoogte en helaas ook wat dieptepunten. We zullen in deze 
editie stil staan bij wat we allemaal hebben beleefd de afgelopen 
maanden.

Die mooie zomer was 
zómaar weer voorbij...

In mei zag René Abraham en Anne-Marie Sarah. We zijn ontzettend verwend 
door vrienden, familie en collega’s. We hebben een mooie receptie gehad 
waarop we vele bewoners met hun familieleden mochten ontvangen. Hartelijk 
dank daarvoor! Wat mooi om te zien hoeveel beleving een feest kan geven. 

1 juni hadden we met het hele team 
ons jaarlijkse uitstapje. Dit keer georga-
niseerd dor de winnaars van de speur-
tocht van vorig jaar. We zijn gaan Solex 
rijden in den Bosch en omgeving. Het 
was prachtig weer en op een valpartij 
na verliep alles op rolletjes. Gelukkig is 
onze collega weer hersteld van haar ver-
wondingen. De dag afgesloten met een 
heerlijke BBQ met speciale dank aan de 
gastvrijheid van Dian en haar man voor 
het beschikbaar stellen van hun huis en 
tuin. Dank je wel. We kijken alweer uit 
naar volgend jaar!

Teamuitje

Sarah en Abraham
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Op 11 juni trakteerde onze stagiaire Heba Abo Khaled ons op een heerlijk Syrisch 
maal. Met veel smaak werden de soort van pannenkoeken opgegeten. Heba heeft 
haar stage bij ons als helpende nivo 2 met succes afgerond en we wensen haar 
succes in haar tweede jaar.

Heerlijk 
Syrisch 
eten

Helaas is op 15 juni na een kort ziek-
bed rustig ingeslapen, Cees van der 
Steenhoven, de man van Mevr Ans van 
der Steenhoven. We hebben een mooi 
afscheid kunnen nemen en we zullen 
hem missen. Gelukkig blijft Ans nog in 
ons midden en zullen we haar steunen 
bij dit grote verlies.

Cees van der 
Steenhoven 
overleden 

Op 19 juni brachten een 5 tal kinderen van groep 6 en 7 een bezoek aan ons, We 
werden getrakteerd op een hele mooie tekening en plakwerk en er werden vragen 
gesteld door de kinderen. Ze hebben samen met de bewoners spelletjes gedaan 
en iets lekkers klaar gemaakt, het toetje voor die dag. Ze dachten dat het een saaie 
ochtend zou worden met allemaal oude mensen, maar alle kinderen zijn enthousi-
ast weer vertrokken en vonden het erg gezellig. En wie weet zien we ze later nog 
eens terug in de zorg voor ons, als ouderen.

Regen-
boog-
school 
op 
visite

Helaas is op 24 juli Mevr. Tegenbosch 
Rijkers overleden. Ze is in het bijzijn 
van haar zoon rustig heen gegaan. 
Haar man, Dhr George Tegenbosch 
mist haar verschrikkelijk en wij zullen 
haar gezelschap en altijd positieve 
instelling missen. We zullen Dhr onder-
steunen in zijn verdriet en zoals Tonny 
altijd zie: “Het moet gaan”.Warmte en 

koude
De warmtepompen staan weer 
op verwarmen. Dat betekent 
dat het weer langzaam 
warmer zal worden 
in de apparte-
menten. Zet de 
thermostaat 
daarom weer 
rond de 25 
graden.

Mevr. Tonny 
Tegenbosch-
Rijkers 
overleden 
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Ons 
Zomer-
feest
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Schijndel aan Zee
Op 8 augustus organiseerde Schijndel aan Zee gesponsord 
door vele ondernemers uit Schijndel, de jaarlijkse muziekmid-
dag voor de ouderen uit Schijndel. Het weer was prachtig en 
in een zomerzonnetje werd genoten van muziek een hapje en 
vele drankjes. Dank je wel voor deze mooie en goed verzorg-
de middag namens onze bewoners. Wist u dat het Smart-
lappen koor van Ome Jan er alles aan doet om ook mensen 
met een beperking zoals een van onze bewoners te blijven 
betrekken bij wat ze graag doen nl zingen. Goed gedaan Ad!

Op de foto hieronder Dhr Venmans in het koor.

Wat zijn 
we heerlijk 
actief met 
z’n allen!



Op 29 augustus hebben we offi cieel bevestigd gekregen 
dat we onze Basis Op Orde hebben. Daarmee zijn we offi cieel 
lid van de coöperatie Kwaliteit@ waar we met elkaar de 
kwa liteit van welzijn verder willen verbeteren middels een 
werkbare systematiek.

We moeten hier en daar natuurlijk nog wat puntjes op de i zetten en we blijven 
natuurlijk verder ontwikkelen daar waar het gaat over kwaliteit. In het najaar 
zullen we een planning gaan maken om te komen tot invoering van de kwali-
teitsmethodiek die daarbij hoort; De Tien klantbeloften. Mogelijk heeft u daar 
al mee te maken gehad in de evaluatiegesprekken met onze collega’s. Zodra 
we meer weten zullen we middels een informatieavond verder informeren.

Basis op orde en 
10 klantbeloften

Scholingen 
medewerkers
19 sept en 15 okt
Om ook op inhoud onze kennis verder 
te verbeteren en van elkaar te leren 
zijn er een tweetal scholingsmomenten 
dit jaar. Verzorgd door Moribus zullen 
we stil staan bij de hersenkunde en 
wat dat betekent voor mensen met 
dementie. Welk gedrag van ons daarbij 
past, wat het effect is van onze staat 
van “zijn” op het gedrag van onze 
bewoners en zullen we met elkaar nog 
beter leren analyseren zodat we acties 
nog beter kunnen inzetten. Natuurlijk 
allemaal met het doel om het welzijn 
van de bewoners te verbeteren en te 
ondersteunen.
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19 juni
We worden ook wel eens uitgenodigd 

bij familie thuis, dit keer door familie 
Van den Heuvel om jonge vogeltjes 

te komen kijken. Dank je wel voor de 
leuke middag

De 10 geboden van dementie

Op bezoek bij familie 
Van den Heuvel?



Afscheid van collega’s Diana en 
Karin en Jermy
Per 1 september heeft Diana van der 
Aa afscheid genomen van het vaste 
team en zal ze vanwege privé omstan-
digheden gaan werken voor een fl ex 
buro in Schijndel. Gelukkig blijft ze bij 
ons nog lid van het fl exteam. We zullen 
haar zeker nog eens zien. Dank Diana 
voor alles wat je voor ons gedaan hebt.
Datzelfde geldt ook voor Karin van 
Heeswijk. Zij zal per 1 oktober stoppen 
als vaste medewerker bij ons en zal als 
fl ex-medewerker toegevoegd worden 
aan ons fl exteam. We wensen beide 
veel succes bij hun verdere toekomst.

Nieuwe collega’s
Gelukkig wordt het team weer 
versterkt door een drietal nieuwe 
collega’s.
Angelie van Engeland is per 15 sep-
tember bij ons komen werken voor 24 
uur. Zij heeft jarenlange ervaring in het 
verpleeghuis en werkte hiervoor vele 
jaren bij de Thuiszorg. Ze is verpleeg-
kundige en we zijn erg blij met haar 
overstap.

Mieke van Son zal per 1 november 
als verzorgende nivo 3 bij ons komen 
werken voor 20 uur. Ook Mieke heeft 
vele jaren ervaring in haar rugzak en zal 
onze bewoners op een professio nele 
manier gaan ondersteunen. Succes 
Mieke!

Carolijn van Uden, verzorgende 
nivo 3, zal voor 28 uur het team komen 
versterken. Zij heeft ervaring in de 
thuiszorg en is daarnaast jonge moe-
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Collega’s gaan en komen
der. We wensen ook Carolijn heel veel 
werkplezier bij ons. Zij zullen allemaal 
contactpersoon gaan worden van een 
van onze bewoners. Betrokken families 
zullen daarover worden ingelicht. 

Per 1 november zullen we ook nog een 
oproepkracht aan het fl exteam toevoe-
gen. Naomi Bedijn, een tweedejaars 
HBO-V studente zal met name in de 
weekenden en eventueel de avonden 
in de fl expoule aan de slag gaan. Zo 
krijgt ze de mogelijkheid het vak nog 
beter te leren.
Daarnaast is stagiaire Kelly van Esch 
gestart als tweedejaars stagiaire hel-
pende nivo 2, vanuit De Leijgraaf in 
Veghel. Zij zal haar stage afronden op 
17 april 2020.
Ook onze eigen Nancy Gerrits is per 
26 augustus gestart als leerling 3IG. 
Een wens die ze al langer had. Nancy 
zal voor twee jaar als leerling bij ons 
werken.

We feliciteren Iris van Gemert die in 
mei is geslaagd voor haar opleiding 
verzorgende nivo 3. Gelukkig blijft ze 
nog als fl ex-medewerker betrokken bij 
Het Andere Wonen Schijndel en vult zij 
samen met Karin Creemers (ZZP ver-
zorgende nivo 3) het zwangerschaps-
verlof van Lieke Pijnenburg.

Ada Pijnenburg, verpleegkundige en 
Karin Creemers zijn onlangs aange-
trokken en zullen als ZZP-ers ingezet 
gaan worden.. 

We wensen iedereen veel succes!

Activiteiten 
kalender 
oktober en november

+ Elke week op woensdag om 
11:00 uur: gymen 

+ Elke week op zondag om 
10:30 Kerkdienst Barbara 
 

Dinsdag 12 november
19.30-21.00 uur:
Bijeenkomst voor voor alle be-
stuursleden van de plaatselijke 
verenigingen en sportclubs. Van-
uit DVG Schijndel wordt deze 
informatieavond georganiseerd 
met als belangrijkste vraag; wat 
kun jij doen binnen je vereniging 
om mensen met dementie te 
laten meetellen/ meedoen?

Donderdag 17 oktober: 
Damianen centrum ; Help de 
vogels de winter door

Donderdag 31 oktober: 
Damianen centrum; Bezoek aan 
poppen en borduurmuseum

Donderdag 28 november: 
Damianen centrum; 
Kerstkaarten maken

Donderdag 12 december: 
Damianen centrum; Muziekmid-
dag. Deze activiteiten zijn van 
14.00-16.00 uur

We zouden het erg leuk vinden 
wanneer u in staat bent uw 
naaste te vergezellen op een 
van de activiteiten. Laat maar 
weten.

Op 21 september hebben een aantal van onze bewoners met hun familie meegelo-
pen met de wandeling die was georganiseerd vanuit DVG en de wandelvereniging 
uit Sint-Oedenrode. Het was gelukkig heel mooi weer en ze hebben zich kranig 
geweerd, op de voor sommige wat lange afstand. Gelukkig was er na afl oop een 
lekker kopje koffi e op het terras van #campinghetgoeieleven in Eerde.

Wandeling Wereld Alzheimerdag



Wil je ook inhoudelijk bijdragen aan deze Nieuwsbrief. Stuur je tekst en beeld dan naar schijndel@hetanderewonen.nl
Productie: Anne-Marie Looman en Han van Schaik Grafi sche Producties (hanvschaik@telfort.nl)
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Op 24 juni organiseerde de Stichting Vrienden van Het Andere Wonen Schijndel 
weer het jaarlijkse zomerfeest. Dit keer hadden we een heerlijke BBQ. Door 
bonnen te verkopen voor heerlijk eigen gemaakte salade en hapjes en het heer-
lijke vlees van Slagerij Dennis van der Ven, konden we geld inzamelen om leuke 
dingen te kopen voor onze bewoners. Dank aan alle familieleden die geheel be-
langeloos ons hebben geholpen in de bediening en ervoor zorgde dat niemand 
iets tekort kwam. Dank aan collega’s voor het maken van al het lekkers en dank 
aan René en Wil van Nieuwburg voor het bakken van het vlees. Dank aan Floor 
en Amy voor de verkoop van de bonnen en Marijcke voor de vrolijke kleedjes. 
En natuurlijk speciale dank aan onze Stichting die dit mooie feest mogelijk heeft 
gemaakt. 

Ons Zomerfeest


