December 2020

Voorwoord
door Willie Koonings

Het einde van 2020 nadert. Een bijzonder jaar, wat nog
zeer lang in ons geheugen zal zijn gegrift. Een jaar, waarin
mensen die ons dierbaar zijn, zijn overleden, en een jaar
waarin we hebben moeten leren leven met opgelegde
beperkingen. Voor ’t Zorghuus was dit een extra moeilijk
jaar. Bezoek was onder strikte voorwaarden mogelijk, en
de inzet van vrijwilligers was zeer beperkt. We staan nu
aan de vooravond van 2021. Hopelijk een jaar, waarin we
weer terug kunnen naar het “normale leven”. Ik ben er
ook zeker van dat 2020 ons mensen nieuwe dingen heeft
gebracht en nieuwe inzichten heeft gegeven. Laten we die
meenemen naar 2021 en hopen dat alle sociale contacten
die voor ’t Zorghuus zo belangrijk zijn weer op het “oude
niveau” komen. Namens het bestuur van de Vrienden van
’t Zorghuus wens ik u een fijne kerst en een voorspoedig
gelukkig 2021.
Hâldtow!
Willie Koonings,
voorzitter Vrienden van ‘t Zorghuus

‘t Zorghuus
in Coronatijd
Terugblik op ’t Zorghuus in het afgelopen jaar,
het Coronajaar
Toen het Coronavirus begin maart onze samenleving in
de greep nam stond ’t Zorghuus er prima voor.
Het personeel was op sterkte, er was extra geld voor het
verder verhogen van de zorgkwaliteit en de financiën waren
op orde. De kamers waren allemaal gevuld en er was een
“wachtlijst” van meer dan 10 personen voor de afdelingen
met dementie.
Het bestuur hield zich vooral bezig met wat extra zaken, zoals
het (financieel) ondersteunen van de Dorpsondersteuner, het
aanhaken bij de landelijke ontwikkelingen van de radicale
vernieuwing verpleeghuiszorg, het implementeren van de
nieuwe wet Zorg en Dwang, het professionaliseren van het
personeelsmanagement, het toekomstbestendig maken van
de betrokkenheid van het dorp bij ’t Zorghuus en het zoeken
naar een nieuwe voorzitter.
Coronamaatregelen:
En toen kwam op 13 maart 2020 de noodzaak om ’t
Zorghuus acuut te sluiten voor alle familie en vrijwilligers.
Er werd een crisisteam opgericht dat in die eerste maanden

van de lockdown bijna wekelijks bijeenkwam om de
algemene maatregelen om te vormen naar maatregelen
die voor ’t Zorghuus moesten gelden. Het crisisteam had als
eerste prioriteit: hou het virus buiten.
We hadden de eerste maanden veel moeite om
beschermings-materialen aan te schaffen, om testmogelijkheden te krijgen en de wachttijden daarvan te
verkorten. We hebben aangehaakt bij de Noord Limburgse
coördinatie van verpleeghuiszorg en bij enkele landelijke
ondersteuningspunten. Want zeker in de maanden maart en
april was er veel onduidelijkheid en dat dwong het crisisteam
om nauwlettend de landelijke en regionale ontwikkelingen
in de gaten te houden. De communicatie naar familie,
personeel en vrijwilligers werd zo goed mogelijk verzorgd.
Omdat we serieus rekening moesten houden met de
mogelijkheid dat we het virus binnen zouden krijgen heeft
het crisisteam daar een scenario voor bedacht. Er werd een
container gekocht (goedkoper dan maandenlang huren)
en op het terrein van ’t Zorghuus geplaatst en ingericht als
hygiënesluis. Beschermende middelen zoals mondkapjes,
handschoenen, overalls werden voor minstens 10 dagen
Corona uitbraak in huis gehaald en er werd huiskleding
aangeschaft die op 60 graden gewassen kon worden. Het
personeel heeft uitgebreid geoefend in het op de juiste wijze
aan- en uittrekken van (mogelijk besmette) kleding etc.
Contacten van bewoners met familie liep via beeldbellen,
raamcontact en later vooral via contact met de straat
van achter een afrastering. Controle van bezoekers werd
geprotocolleerd en zo zijn we langzaam maar zeker richting
versoepeling van de maatregelen gegaan.
Vanaf de zomer hebben we uitgebreid geëvalueerd binnen
het crisisteam, samen met bestuur en later samen met
familieleden en personeel. Daaruit zijn lessen getrokken
voor nu en de verdere toekomst. De belangrijkste daaruit
zijn: Bij Os Thuus bereiden de ouders zich erop voor om bij
een besmetting de bewoner(s) naar eigen huis te halen of
juist niet, maar het moet wel snel beslist kunnen worden.
We halen eigen testen in huis om bij verdenking snel de
juiste maatregelen te kunnen treffen, zonder dat het hele
Zorghuus op slot moet. En bezoek en familie wordt duidelijk
geïnstrueerd hoe te handelen bij binnenkomst, bij verblijf
in de huiskamers en bij het samen met een bewoner naar
buiten gaan.
Tot op heden hebben we nog geen besmette bewoner
gehad, reden om onze maatregelen te handhaven, maar wel
met begrip voor de draagkracht van bewoner en familie, dus
zorg en bescherming op maat.
Corona en Financiën:
Er zijn diverse financiële schadeposten te benoemen ten
gevolge van Corona:
1. De aanschaf van beschermingsmaterialen en
testmaterialen
2. De plaatsing van de hygiënesluis
3. Extra personele inzet vanwege de tijdelijke dubbele
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nachtdienst en vanwege het ontbreken van vrijwilligers
en stagiaires
4. Extra afwezigheid van personeel vanwege wachttijd op
testen en quarantaine.
5. Het langer leegstaan van een woning omdat een nieuwe
bewoner nog niet mocht binnenkomen.
De landelijke mogelijkheden om financiële steun te
ontvangen zijn voor ’t Zorghuus niet van toepassing, omdat
wij ondanks alles nog geen te grote financiële schade
hebben. Het meest kwetsbaar zijn wij als er leegstand van
woningen gaat komen ten gevolge van Corona. Maar daar is
nu nog geen sprake van.
Corona en de bewoners:
Met name in Os Thuus is de periode van gesloten zijn voor
bezoek en het niet naar de dagbesteding kunnen een hele
zware en moeilijke tijd geweest. En vooral ook voor de familie
van de bewoners.
Het personeel heeft veel inspanning verricht om deze tijd zo
goed mogelijk door te komen.
In ’t Vurste en ’t Achterste Huus is het negatieve effect van
de afsluiting voor de bewoners veel minder heftig geweest,
en dat heeft alles te maken met dementie. De lichamelijke
gezondheid ging zelfs vooruit, omdat er geen gewone
verkoudheden en griepjes meer waren. Wel was er bij een
aantal bewoners sprake van grotere vervreemding van hun
familie, toch al een kwetsbaar punt bij dementerenden. Voor
de familieleden was het moeilijk om het contact op afstand

Wij missen jullie!

medewerkers Vurste en Achterste Huus

Wij denken dat de titel al genoeg zegt, maar inderdaad
wij missen onze vrijwilligers.
De vrijwilligers die een praatje komen maken, een spelletje
komen doen, een wandeling maken, met bewoners naar
de kerk gaan, komen koken enz. enz.
Helaas door het corona- gevaar waren wij genoodzaakt om
dit even stil te zetten.
Wel hebben we 3 vrijwilligers die voor het ontbijt zorgen
in ’t Vurste en ’t Achterste Huus zodat wij ons helemaal op
onze bewoners konden focussen.
Maar het is wel een opgave voor deze vrijwilligers.
Ze komen bij ons binnen en krijgen een mondkapje op en
worden getemperatuurd, de gehele tijd dat ze aanwezig
zijn dragen ze dit mondkapje en geloof ons, heel fijn zit dat
niet.

intact te houden. Gelukkig waren de weersomstandigheden
meestal wel geschikt voor het contact buiten aan de poort en
daar werd ook driftig gebruik van gemaakt.
Corona en de wereld om ons heen:
Het was erg fijn dat in de maanden van de afsluiting er vele
blijken van medeleven werden getoond aan bewoners
en personeel middels bloemen, kaarten, lekkernijen en
huldebetuigingen. Maar net als in de rest van het land begint
Corona “gewoon” te worden en neemt ook de aandacht
en waardering af voor de moeilijke omstandigheden voor
bewoners, familie en personeel. Begrijpelijk, want iedereen
heeft veel last van Corona.
Er is op vele en diverse wijzen gecommuniceerd vanuit
bestuur en zorgprofessionals richting familie, vrijwilligers
en personeel en er is belangstelling geweest van de lokale
media.
Corona en de toekomst:
We weten nog niet precies wat Corona de komende tijd voor
’t Zorghuus gaat betekenen. De vaccinaties komen er aan,
maar wanneer en voor hoe lang is nog allemaal onduidelijk.
Wat we wel weten is dat wij, bewoners, familie, personeel en
vrijwilligers in staat zijn om ook in moeilijke tijden voor elkaar
te zorgen en elkaar te steunen. En dat geeft vertrouwen voor
de toekomst.
			Namens het bestuur,
			Rob Keijzer, voorzitter

Ook hebben we nog gelukkig onze tuinman die de tuin
winterklaar kon maken en de bladeren e.d. op kon ruimen,
dit alles op gepaste afstand van onze bewoners.
Nu aan de vooravond van 2021 kunnen we terugkijken
op een heel raar en met tijden zwaar jaar, maar door
de hulp van de vrijwilligers en de mailtjes en appjes,
lekkernijen, kaartjes van andere vrijwilligers hebben wij
ons erdoorheen gesleept.
Wij hopen dan ook dat 2021 een ander jaar gaat worden,
een jaar waarin onze vrijwilligers weer welkom mogen zijn
in ’t Zorghuus en we weer samen leuke dingen kunnen
ondernemen. Maar zeker ook hopen wij dat iedereen
gezond blijft.
Groetjes,
De medewerkers van ’t Vurste en ’t Achterste Huus

2019

l

Nummer 1

Afscheid

voorzitter Rob Keijzer

Sinds 2006, het jaar waarop
het idee voor ‘t Zorghuus is
ontstaan, ben ik erbij betrokken
geweest. Eerst als lid van de
initiatiefgroep waarin we
uitgebreid onderzoek gedaan
hebben naar mogelijkheden en
organisatievormen om ons doel
te verwerkelijken. Ons doel dat we als volgt omschreven:
inwoners van Ysselsteyn moeten een plek in ons dorp
kunnen houden bij dementie en bij een geestelijke en/of
meervoudige beperking. Het bleek al gauw een tamelijk
ongebruikelijk initiatief en dat betekende weerstanden en
hobbels die stuk voor stuk overwonnen moesten worden.
De initiatief groep werd later het bestuur van ’t Zorghuus
in oprichting en vandaar uit was ik betrokken bij de
coördinatie van de vele activiteiten die nodig waren om
’t Zorghuus ook daadwerkelijk uit de grond te trekken. En
daar heeft Ysselsteyn zich van zijn beste kant laten zien.
Vele handen maken licht werk, en dat bleek ook wel. Voor
alles wat er gedaan moest worden waren enthousiaste en
bekwame vrijwilligers te vinden en konden we uiteindelijk
een datum van ingebruikname van ons Zorghuus
vaststellen op 1 mei 2013.
De toenmalige voorzitter, Hans Teunissen, heeft vrij kort
daarna een functie als Deputé bij de provincie gekregen
en zijn taak aan mij overgedragen. Dat betekent dat ik nu
inmiddels 14 jaar erbij betrokken ben, waarvan 7 jaar als
voorzitter, en dat het dus tijd wordt om het stokje over te
dragen.

Kennismaken
met Mirthe Aarts

Hallo Allemaal,
Via deze weg wil ik me alvast voorstellen omdat het
waarschijnlijk nog even duurt, voordat ik jullie in real life
ga zien.Ik ben Mirthe Aarts, 22 jaar oud, woon nog bij
mijn ouders in Asten-Heusden en ben samen met mijn
vriend Mathijs bezig met het bouwen van een eigen huis
in Neerkant.
2 jaar geleden ben ik afgestudeerd aan het Summa Collega
Verpleegkunde in Eindhoven. Sinds 1 september 2018 ben
ik werkzaam binnen Os Thuus.
Toen de vacature voor Woonbegeleider+ open kwam
te staan, heb ik er goed over nagedacht of dit wel bij

’t Zorghuus heeft voor mij veel betekend: de zoektocht,
de oprichting, de saamhorigheid en steun van het dorp,
de kwaliteit van de zorg zoals die door ons personeel en
de vrijwilligers is neergezet, de gezonde financiële situatie
vanaf de start en de waardering die ons ten deel valt van
lokale, regionale en landelijke organisaties, overheden en
dorpsraden.
Er is geen dag geweest dat ik spijt had van mijn
betrokkenheid en het zal mij dan ook moeite kosten om
mij los te “scheuren” van ’t Zorghuus.
Mijn opvolger is Mieke Romme, en daar ben ik heel blij
mee. In de korte periode waarin zij samen met mij en
het bestuur optrekt heb ik gezien dat zij niet alleen mijn
functie overneemt, maar ook mijn enthousiasme en
betrokkenheid.
Een bijzonder woord van waardering wil ik naar 1 persoon
richten, wetende dat er natuurlijk nog veel meer mensen
belangrijk (geweest) zijn voor ’t Zorghuus en voor mij,
maar die mensen wil ik (pars pro toto) eren via mijn
complimenten aan Karin van Dijck, de kartrekker vanaf
het begin. Altijd stimulerend, geen moeite teveel, waar
nodig heel duidelijk, maar veelal charmant. Zij heeft een
grote en wezenlijke bijdrage geleverd aan de kwaliteit en
de warmte van ’t Zorghuus. Ik vond het fijn om met haar
samen te werken.
Mijn grote dank aan allen die mij vertrouwd hebben en
met mij hebben samengewerkt, medebestuursleden,
medevrijwilligers, zorgprofessionals, bewoners met hun
familie en het dorp Ysselsteyn.
De toekomst ziet er zonnig uit voor ’t Zorghuus, maar ik ga
nu in de schaduw.
Rob Keijzer

mij zou passen. Ik dacht bij
mezelf: als ik het niet probeer,
dan weet ik het ook niet. Ik
ben nog jong en het lijkt me
een mooie kans om mezelf
verder te ontwikkelen binnen
‘t Zorghuus. Ik vind het erg
spannend omdat ik nog
weinig ervaring heb met de
extra taken die ik er in deze
functie bij krijg. Maar ik ken
‘t Zorghuus, de families, de bewoners en het team; dus
ook dit gaat goedkomen! Het lijkt me een super leuke
uitdaging die ik samen met Toos, het team en met jullie
mag gaan doen. We gaan ervoor!!
Blijf gezond, en hopelijk tot snel!
Mirthe Aarts
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Verslag

over 2019-2020

Verslag Stichting Vrienden van
’t Zorghuus 2019 -2020
Het is gebruikelijk dat wij vanuit de Vrienden van ’t
Zorghuus in de Vriendenavond van mei verslag doen
van het afgelopen boekjaar. Op deze wijze leggen we
verantwoording af aan alle inwoners van Ysselsteyn.
Zij dragen tenslotte bij door vrijwilligerswerk en
donaties, en feitelijk is het dorp “eigenaar” van ‘t
Zorghuus. Dit jaar was het echter onmogelijk om
de Vriendenavond doorgang te laten vinden i.v.m.
COVID-19. Op de website van de Vrienden van ’t
Zorghuus zijn de jaarverslagen en financieel verslagen
tot en met 2019 opgenomen. Deze transparantie is er
voor alle inwoners, maar is ook nodig om te voldoen
aan de eisen voor de ANBI-status. In principe heeft
de Stichting Vrienden van ’t Zorghuus steeds tussen
de € 5.000 en € 10.000 in kas (eind 2019 € 8.321).
De inkomsten komen voort uit donaties, bijdrages
vanuit de jaarlijkse wandeltochten, de Rabobank
Clubkascampagne, en sponsoring. Deze inkomsten
worden gebruikt om “leuke” en extra dingen te doen
voor de bewoners. Zo hebben we in het verleden een
VW Caddy, een Duofiets en een Tovertafel aangeschaft.
Op dit moment zijn wij aan het sparen voor het
realiseren van veranderingen in de tuin. Daarnaast
wordt er geïnvesteerd in opleidingen en workshops
voor de vrijwilligers, en brengen we een aantal keren
per jaar het VriendenNieuws uit. Doel is om de bewoners
iets extra’s te gunnen, en via de Vrijwilligersde
professionals te ondersteunen. En hier zijn we met zijn
allen terecht trots op. Laten we dit nog jaren met
elkaar doen !
Willie Koonings,
voorzitter Vrienden van ‘t Zorghuus

Agenda
Door de Corona-maatregelen kan de
Nieuwjaarsborrel die gepland stond voor
3 januari 2021 niet doorgaan en deze is tot
nader orde uitgesteld.
Gezien de omstandigheden kunnen
voorlopig geen activiteiten en bijeenkomsten
plaatsvinden

Met de huifkar ...
over 2019-2020

Op 29 juli 2020 hebben wij in het kader van NL-Doet een
huifkartocht gemaakt door de Limburgse Peel. Frans van
Rosmeulen vond het ook dit jaar leuk om dit weer mogelijk
te maken voor de bewoners van Os Thuus.
Wij hadden geluk dat het heerlijk weer was waardoor het
lekker vertoeven was in de huifkar. Pakjes drinken mee
en hop naar Hoeve Willem lll in Helenaveen. Daar konden
wij met zijn allen genieten van de lekkerste ijs. Onderweg
kregen wij van Frans informatie over het landschap en over
het gebied.
Een leuke activiteit zoals dit is natuurlijk niet volledig
zonder een groepsfoto. We keken heerlijk de zon in!
Als afsluiter hebben we samen met de bewoners van ’t
Vurste en ’t Achterste Huus chinees gegeten en nog wat
nagepraat over de huifkartocht. Iedereen was er wel moe
van dus we (ook de begeleiding) hebben die nacht heerlijk
geslapen! Al met al erg geslaagd en fijn dat het door
mocht gaan.
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