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Wim (rechts op foto) viert samen met het voormalig bestuur definitieve doorgang van ‘t Zorghuus.

Colofon

In gesprek met Wim Claessens
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Vertel eens over u zelf.

Van de voorzitter

Beleving in inzet vrijwilligers

‘t Zorghuus staat inmiddels als een huis, er is een hele

Donderdagmiddag, 24 september zijn Sjan en ik bij het

Wim is geboren op 03-09-1927 in Ysselsteyn. Zijn vader

drinken en doet mee aan de wekelijkse gym. Hij heeft

- Van de voorzitter

mooie verbinding met de gemeenschap, en “het loopt

Achterste Huus op bezoek geweest voor een interview

Redactie:

was één van de pioniers van Ysselsteyn en was zeer

bewondering voor de vrijwilligers, voor hun manier

- Beleving in inzet vrijwilligers

lekker door”. En dat in een tijd dat het landschap

met de bewoners en personeel hoe ze het vinden dat

- Linda Custers-Jansen

betrokken bij de opbouw van het dorp Ysselsteyn.

van omgaan met de bewoners. Dankbaar voor de

rondom de Zorg sterk aan het veranderen is. De

er activiteiten door de vrijwilligers met de bewoners

- Ruud Janssen

Dit stokje heeft hij aan zijn zoon Wim doorgegeven.

belangeloze organisatie van activiteiten, denk aan de

wijzigingen in de WMO hebben veel invloed op de

gedaan worden. Waar veel plezier aan beleefd wordt,

- Sjan Claessens

Wim zijn instelling is altijd geweest: Als je zegt dat je

wekelijkse muziek, de wekelijkse gym. Hij vindt het fijn
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mensen die hulpbehoevend zijn, maar zeker ook op hun

is het schilderen, vooral bewoners waarvan je het niet

redactie@vriendenvanzorghuus.nl

blijft wie je bent dan veranderd er nooit iets, je moet

om te ervaren dat ’t Zorghuus zo midden in het dorp

- Fietstocht van de Rabobank

omgeving. Enerzijds maken deze wijzigingen het voor

verwacht doen actief mee. Het vraagt wel de nodige

altijd bereid zijn nieuwe dingen aan te pakken! Wim

staat. Verder is Wim betrokken bij ’t Zorghuus als Vriend

- Muzikaal bezoek Os Thuus

mensen lastig, anderzijds biedt het ook weer kansen.

begeleiding daarom zou het fijn zijn als er zich nog een

heeft een kippenbedrijf gehad, zijn kinderen hebben

van.

De kans namelijk om als gemeenschap zelf initiatieven

vrijwilliger hiervoor zou aanmelden. In de huiskamer

te ontplooien en om voor elkaar te zorgen. We doen al

hebben we enkele schilderijen kunnen bewonderen.

Ontwerp:

dit verder uitgebreid en nu is zelfs de 3e generatie

www.letuscreate.nl

Claessens met een kippenbedrijf. Verder heeft Wim in

Hoe ziet u de toekomst voor Ysselsteyn?
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zoveel in Ysselsteyn. Activiteiten vanuit de Zonnebloem,

verschillende besturen van Ysselsteyn gezeten, denk

Wim is ervan overtuigd dat Ysselsteyn de schouders

- Tussen de bamboe en dieren

de Samen Doen Dag, het Eetpunt, en activiteiten door

Verder is het altijd leuk als er iemand komt kaarten, veel

Opmaak:

aan het schoolbestuur, kerkbestuur, ouderenbond,

eronder zet als er iets georganiseerd, veranderd,

- Woordzoeker

o.a. de KBO en Zij Actief, maar toch: je kunt je afvragen

bewoners kaarten namelijk graag. Regelmatig komt er

www.letuscreate.nl

KBO. Zo heeft hij 2x meegewerkt aan de bouw van de

opgericht, moet worden. Wim heeft vooralsnog één

of dit genoeg is? De Gemeente Venray heeft een oproep

iemand spontaan op bezoek die dan met de bewoners

school, 3x aan de bouw van de kerk en hij ook aan de

wens voor Ysselsteyn. Hij zou graag zien dat er in

gedaan om als dorp een eigen invulling te geven aan

kaart. Dit is dan niet op een afgesproken tijdstip maar

wieg gestaan van de Smid. Hij heeft vanaf het begin

Ysselsteyn een soortgelijke ruimte kwam als de Tol
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Maatschappelijke Ondersteuning. Begin dit jaar hebben

juist dat spontane, onverwachte wordt als fijn ervaren.

Oplage:

t/m de realisatie in het bestuur van ’t Zorghuus in

(ontmoetingsruimte in het ambachtskwartier), waar

- In gesprek met Wim Claessens

we op de Vriendenavond kunnen ervaren hoe men dit

Een bewoner vertelde dat hij graag deed rikken en dat

150 stuks

oprichting gezeten. Kortom Wim heeft nadrukkelijk zijn

mensen dagelijks kunnen samenkomen om te buurten,

in Elsendorp heeft georganiseerd. En op dit moment

ze nog maar met zijn drieën zijn. Hij zou het fijn vinden

stem gedrukt op het dorp Ysselsteyn. Hij is erg trots op

te eten. Als hij jonger was zou hij hier graag zijn steentje

is een werkgroep bezig om te onderzoeken hoe die

als er een 4e bijkomt, dan kunnen ze weer rikken.

het dorp. Het dorp waar alles, wat je wilt opzetten ook

aan bijdragen.

Maatschappelijke Ondersteuning in Ysselsteyn vorm

‘t Zorghuus

slaagt. Dit heeft met de mentaliteit van Ysselsteyn te

Annemarie Koonings

kan krijgen. Het Bestuur van de Vrienden van ‘t Zorghuus

Vanmorgen is er gesport, mevrouw vertelde dat ze altijd

Lovinckplein 7, 5813 CC Ysselsteyn

maken, jong en oud helpt mee, aldus Wim.

heeft besloten om deze werkgroep te ondersteunen.

meedeed en dat ze dat leuk vond maar dat haar man,

0478 - 72 96 00
www.zorghuus.nl

Wellicht dat we zo invulling kunnen geven aan de wens

die ook in ’t Zorghuus woont, het maar niks vind. Hij zou

Wat is uw binding met ‘t Zorghuus?

van Wim Claessens (zie interview): “Hij zou graag zien

graag actief bezig willen zijn en wat meer activiteiten

Zoals gezegd is Wim vanaf het begin betrokken

dat er in Ysselsteyn een soortgelijke ruimte kwam als de

buiten de deur doen. De vrijwilligers doen hun best,

geweest bij de oprichting van ’t Zorghuus. Vanaf 1994

Tol (ontmoetingsruimte in het ambachtskwartier), waar

maar een activiteit buiten de deur zou wel prettig zijn,

mensen dagelijks kunnen samenkomen om te buurten,

aldus een bewoner. Het is fijn dat er al veel vrijwilligers

te eten”. Een mogelijk mooie uitdaging ! Overigens, als

zijn die komen helpen en de verzorgers ondersteunen.

er nog mensen zijn, die een avond in ‘t Zorghuus willen

Als de contactclown komt is het altijd lachen. We

gezamenlijke ruimte. Dat bleef borrelen en Wim was

komen kaarten of een andere activiteit willen doen met

kregen een mooie foto te zien van de clown en enkele

dan maar wat blij met het initiatief van ’t Zorghuus. Hij

de bewoners, meldt u zich dan.

bewoners. Het vriendennieuws werd deze middag

waren er al plannen om in Ysselsteyn “iets” op te zetten
voor hulpbehoevende ouderen. Uiteindelijk is dit de
Smid geworden, jammer voor Wim was daar geen

De redactie bedankt de
gastschrijvers in dit blad!

actief gelezen en bekeken. We kregen de complimenten

was vaak diegene die zei, “dat lukt ons, in Ysselsteyn
lukt het namelijk altijd. En gelijk heeft hij gekregen. ’t

Willie Koonings

van enkele bewoners voor het mooie blad.

Zorghuus staat er . Wim gaat geregeld een kopje koffie

Voorzitter Vrienden van ‘t Zorghuus.

Annemarie Koonings en Sjan Claessens
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Even op adem komen.

Een bijzonder bezoek aan de dierentuin.

Fietstocht van de Rabobank

Muzikaal bezoek Os Thuus

Zaterdag 5 september jl. hebben 25 personen

Op de familieavond van de bewoners van “ Os thuus” op

Maar de klapper voor twee bewoners was wel dat de

Onder de inzenders wordt een waardebon voor koffie

meegefietst met de fietstocht van de Rabobank voor

2 september jl. kwam als verrassing de joekskapel “wie

grote trom van de kapel naar voren werd gehaald om

en gebak bij Roelanzia verloot!

de vrienden van ‘t Zorghuus. Om kwart over tien zijn

hèt die gebeld” een optreden verzorgen. Onder het

daar eens lekker stevig op te rossen, de kapel was bijna

we gestart, allemaal uitgedost in oranje de kleur van de

genot van de eerste nummers werden de laatste stukjes

helemaal uit de maat maar… gelukkig net niet. Kortom,

Rabobank.

vlees van de BBQ lekker opgesmikkeld. De bewoners en

echt genieten voor alle bewoners en de Kapel. Dit is

hun ouders, vrienden en begeleiders begonnen daarna

zeker voor herhaling vatbaar.

lekker mee te swingen op de vrolijke klanken van de

Groetjes “wie hèt die gebeld”

kapel.

Tussen de bamboe en dieren
Vrijdag 4 september zijn we met het vurste huus en
het achterste huus naar het Zoo Park in Overloon
geweest. Er waren veel vrijwilligers bij die de
verantwoordelijkheid hadden over het wel en wee van
de bewoners. Het weer was deze dag goed gezind, niet
te warm en niet te koud. Toen we arriveerden bij het Zoo
Park stonden de rolstoelen al klaar. Een aantal bewoners
Zoek de volgende woorden:

Al snel hadden we twee dirigenten voor de kapel staan

liepen zelfstandig of met behulp van een rollator.

De eerste rustplaats was in Merselo bij minicamping

om ons in de maat te houden, dit waren Theo en Rick.

We hebben veel dieren gezien pinguïns, kamelen,

“de Linde”. We waren net in de tent toen het ging

Maar toen ging Frans samen met de andere bewoners

dwergnijlpaarden,

regenen. Na een kop koffie en een versnapering zijn

wat muziekinstrumenten halen om samen met de kapel

aanwinst de witte tijger. De witte tijger liet zich goed

baard			pakjesavond

we weer op de fiets gestapt, op naar Venray daar was

muziek te maken, helemaal te gek voor de bewoners

fotograferen en is dus meerdere malen vastgelegd op

banket			plofbroek

de volgende rustplaats. Daar werden we opgewacht

(en ook voor de kapel).

camera. Om 13.00 uur was het tijd voor koffie en een

cadeau			rijmen

door de carnavalsvereniging die promoten daar hun

broodje. Na de lunch is er nog een groepsfoto gemaakt

chocolademelk		

7x11 jarig jubileum. Ook daar, maar ook onderweg er

van de bewoners. Om 14.30 uur waren we weer

gedicht			snoep

naar toe, hadden we regen maar dat mocht de pret

terug bij ‘t Zorghuus. Het was een zeer enerverende

habbijt			spanje

niet drukken. Na een kwartiertje zijn we weer verder

dag geweest en zeker voor herhaling vatbaar.

kasteel			taaitaaipop

gefietst om onze weg te vervolgen naar Heide waar de

Sjan Claessens

kloppen			tabberd

laatste rustplaats was. Bij gemeenschapshuis “De Heide”

baardapen

en

hun

nieuwste

amandel			nacht

schoen

kruidnoten		 verrassing

hebben we kunnen genieten van muziekvereniging

Woordzoeker

“Euterpe”Vanuit Heide via ‘t Veulen terug naar Ysselsteyn

Wanneer u alle aangegeven woorden wegstreept in

letter			wortel

ook in de regen. Maar ondanks de regen kunnen we

onderstaand blok, vormen de overgebleven letters

liedjes			zenuwen

terugkijken naar een mooie en gezellige fietstocht wat

een woord.

maneschijn

U kunt uw antwoord mailen naar:

marsepein

redactie@vriendenvanzorghuus.nl.

mijter

zeker voor herhaling vatbaar is.

Toon en Mieke Peters

Alle mensen opgelet!
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lekkers			water
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