Juli 2021

Voorwoord

Wonen in
‘t Zorghuus

door Willie Koonings

Deze keer in het VriendenNieuws aandacht voor een
aantal veranderingen. Mieke Romme stelt zich voor als
nieuwe voorzitter. De vrijwilligers kunnen weer aan de
slag en zijn meer dan welkom. Er wordt een Praothuus
gerealiseerd. En de aankondiging van het vertrek van
Edith - na jarenlange toewijding - als verantwoordelijk
zorgprofessional voor de mensen met dementie. Allemaal
veranderingen na een zware COVID-periode. Een periode
die voor veel mensen heftig was, en toch ook een aantal
mooie kanten in zich heeft gehad. En nu maar hopen dat
we terug kunnen naar het “normaal”, ook al zal het allemaal
anders zijn. Veel leesplezier gewenst en geniet van de
fantastische Y100 evenementen!

’t Vurste en ’t Achterste Huus
Waarom zou u willen wonen in ’t Zorghuus (’t Vurste en ’t
Achterste Huus)?
Wat zou je denken van:






Willie Koonings,
voorzitter Vrienden van ‘t Zorghuus



Midden in het mojste Dörpke
In een mooie warme omgeving
Waar tijd is voor u als bewoner
Waar tijd is voor uw partner of kinderen
Waar dialect gesproken wordt
Waar mensen wonen die gekend en/of herkend worden

Wonen in ’t Zorghuus(’t Vurste en ’t Achterste Huus) is
voor iedereen met een vorm van Dementie mogelijk.

Ysselsteyn 100

Vaak gaat nog het verhaal rond dat je in ’t Zorghuus
alleen maar kunt wonen met een flinke knipbeurs. Dit
is absoluut niet waar. Binnen ’t Zorghuus hebben we 3
soorten appartementen:
Klein (10stuks), Middel (4stuks) en Groot (3 stuks). De
kleine appartementen, + 25 m2, zijn te bekostigen met
alleen een AOW. En de Zorg wordt betaald vanuit het
Persoons Gebonden Budget.
Wilt u een grotere kamer dan wordt de huurprijs hoger
en dan redt u het niet met alleen een AOW.
Hoe gaat het in zijn werk:
Op het moment dat u of uw partner of ouder de
diagnose dementie krijgt mag deze persoon op de
interesselijst geplaatst worden. De datum van de
inschrijving is bepalend voor de plek op deze lijst.
Op het moment dat er een appartement vrij komt gaan
we boven aan de lijst beginnen met bellen met de vraag
of de tijd al rijp is om te komen wonen in ’t Zorghuus.
Zegt u op dat moment dat de tijd nog niet rijp is, blijft u
op dezelfde plek van de interesselijst staan en gaan wij
verder met bellen totdat wij iemand vinden waar de tijd
er wel rijp voor is. Wij doen niet aan urgentie.
Inschrijven kan via onze website of door een email te
sturen aan: aanmelding@zorghuus.nl
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Een ontbijt vrijwilliger:

Vrijwilligers
gezocht!
Mieke Romme

Vrijwilligers zijn al jaren de wel bekende kers op de
slagroomtaart.
De bewoners krijgen een stukje extra aandacht en dat is
voor hen erg belangrijk.
Ook van de vrijwilligers horen wij vaak terug dat het zo
dankbaar is wat ze mogen en kunnen doen.
Familieleden zijn vol lof over de vrijwilligers en wat ze
allemaal voor onze bewoners doen.
Nu de coronaregels weer wat afvlakken gaan we het
vrijwilligersbestand weer wat proberen aan te vullen.
Wat wij zoeken zijn vrijwilligers die wat voor onze
bewoners willen betekenen op een manier wat voor de
vrijwilliger zo prettig mogelijk is.
Wij hebben ideeën genoeg en hieronder een aantal
voorbeelden.

Een wandel vrijwilliger:

In een groepje met meerdere vrijwilligers en bewoners
een avond rondje maken.
Een op een met een bewoner een wandeling maken op
een tijd dat het jou schikt.

Een fiets vrijwilliger:

Samen met een bewoner op onze duo fiets met trap
ondersteuning een rondje maken door de mooie
omgeving.

Afscheid Edith
Mieke Romme

Beste vrijwilligers,
8 jaar lang heb ik met hart en ziel mijn functie vervuld
in ’t Zorghuus. Het was een droom van Ruud en mij
die uit is gekomen. Vol trots kijk ik terug wat wij samen
met vele anderen hebben neergezet. Het heeft mij veel
gebracht; mooie, ontroerende en gezellige momenten
met bewoners, familie en collega’s.
Het heeft ook veel van me geëist, ik ben mijn eigen
grenzen tegen gekomen en heb hier van geleerd.
Ik heb besloten om het wat rustiger aan te doen en
ben van mening dat dat binnen deze functie mij
niet lukt.

Bent u een vroege vogel dan is het misschien leuk om
de bewoners te ondersteunen tijdens het ontbijt. Koffie
inschenken een boterham smeren enz. behoort dan tot
je taken.

Kookvrijwilliger:

Of bent u een echte keukenprins(es) en zou u het leuk
vinden om te komen koken; dan kan dat ook. Elke dag
eten wij tussen 12.15uur en 13.15uur warm.

Gezellig kletsen:

Natuurlijk kunt u ook gewoon gezellig komen kletsen
tijdens de koffie momenten en dan de koffie verzorgen.
Deze koffiemomenten zijn in de morgen rond 10.30uur en
in de middag rond de klok van 15.00uur.
En verder: mocht u zelf ideeën hebben dan kunt u die
altijd inbrengen en dan kijken wij hoe wij dit in kunnen
passen.

Wat kunnen wij jullie als vrijwilliger bieden?

Als vrijwilliger word je ook vriend van de Stichting
Vrienden van ’t Zorghuus. Dit houdt in, dat je bij de
vriendenvan- activiteiten uitgenodigd wordt, zoals bijv.
de jaarlijkse Nieuwjaarsborrel. Verder mag je aan alle
activiteiten waarbij je komt helpen gratis deelnemen
en mag jij tijdens jouw aanwezigheid gratis drank en
spijs nuttigen. En verder bieden wij jullie een gezellige
en vertrouwde omgeving waarin jullie dát kunnen doen
waarvan je zelf vindt dat je er goed in bent.

Aanmelden kan bij ruud@zorghuus.nl

Ik heb daarom mijn ontslag aangekondigd bij het bestuur.
Deze zal zo spoedig mogelijk een vervanger voor mij gaan
zoeken, waar ik het stokje aan kan overgeven.
Ruud zal zijn functie behouden.
Ik vind het heel erg jammer, maar ben ook weer benieuwd
wat voor nieuws het me gaat brengen.
Het besluit heeft me al veel rust gegeven en dat is voor
mij het teken dat het een goed besluit is.
Ik had deze mededeling graag aan iedereen persoonlijk
willen vertellen, maar ik zie natuurlijk niet iedereen
tegelijk. Vandaar deze mail. Heb je de behoefte om hierop
te reageren dan kun je me mailen, bellen, appen of
aanspreken als je me tegen komt.
Edith
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Even voorstellen
Mieke Romme

Beste bewoners en familie, medewerkers, vrijwilligers,
vrienden van… en andere betrokkenen bij ‘t Zorghuus,
In oktober 2020 hebben jullie, in een brief van het bestuur,
vernomen dat Rob Keijzer zal aftreden als voorzitter van het
bestuur en opgevolgd zal gaan worden door mij.
Vanwege de coronacrisis heb ik mij helaas nog niet
persoonlijk aan iedereen kunnen voorstellen. Daarom
doe ik dat met deze brief, in de hoop dat een persoonlijke
ontmoeting niet te lang op zich zal laten wachten.
Velen van jullie kennen me al of hebben me al eens
in ‘t Zorghuus gezien. Ik ben Mieke Romme, palliatief
verpleegkundige van beroep. Ik werk met veel plezier in
Hospice de Populier in Bakel. Ik ben getrouwd met Ad en
we wonen aan de Puttenweg. We hebben drie kinderen,
Mark - Anja - Sjim, die al niet meer thuis wonen.
Toen Rob Keijzer me benaderde had ik even tijd nodig
om te overwegen of ik de taak van voorzitter zou willen
vervullen. Rob’s respectabele staat van dienst, zijn netwerk
en zijn betrokkenheid vanaf de start en ontwikkeling van
‘t Zorghuus zijn voor een opvolger moeilijk te evenaren.
Toch denk ik dat ik, op mijn manier, kan bijdragen aan de
ontwikkeling van ‘t Zorghuus. Vanuit mijn werk als palliatief
verpleegkundige heb ik vaktechnische kennis en ervaring
alsook inzicht in de belangen en behoeften van kwetsbare
mensen die afhankelijk zijn van goede zorg. Daarnaast zie
ik het als nuttig dat ik voor een zorgorganisatie werk die
overeenkomsten met ‘t Zorghuus heeft qua organisatie en
regelgeving.
In mijn overweging speelde ook mee dat het bestuur uit
zeer kundige, krachtige en integere mensen bestaat. Tevens
ben ik overtuigd van de betrokkenheid en bevlogenheid
van de huidige medewerkers en vrijwilligers, hetgeen toch
een allereerste voorwaarde is voor goede zorg en een
warme sfeer van huiselijkheid. Ik zie deze uitdaging voor
mezelf als een mooie kans om me positief in te zetten voor
de Ysselsteynse samenleving. Op het terrein waar mijn hart
ligt: optimale kwaliteit van leven helpen realiseren voor de
ongeneeslijk zieke of beperkte medemens.
Ik zal in mijn functie als voorzitter samen met het bestuur
rust en continuïteit nastreven. We zullen de kaders en
richtlijnen van goede zorg bewaken met de blik vooruit
op toekomstige regelgeving en kennisontwikkeling. Ik
wil op maatschappelijk gebied kansen verkennen voor de

toekomst van ‘t Zorghuus, letterlijk en figuurlijk te midden
van de Ysselsteynse samenleving. Ik zal, met het bestuur,
niet op de voorgrond staan, maar wil wel dichtbij en
benaderbaar zijn voor zowel naasten als medewerkers als
vrijwilligers. Je mag me altijd bellen, mailen of aanspreken.
Ik zal elke kwestie serieus, integer en oplossingsgericht
oppakken, met aandacht voor ieders privacy.
Ik ben een teamspeler, wil het SAMEN doen! Samen de
schouders eronder zetten, met het bestuur en jullie allen!
Blijf gezond en hopelijk tot snel,
Mieke Romme
Tel. 0478-541490 / 06-10179646
Email: mieke.romme@gmail.com
Puttenweg 60,
5813BD Ysselsteyn
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Als prijspuzzel deze keer
een filippine puzzel.
Hoe maak je die?
Regel voor regel van links naar
rechts antwoord invullen.
Gelijke cijfers zijn gelijke
letters.
Bij juiste invulling leest u in
de grijze kolom, van boven
naar beneden, het oplossingswoord.
Oplossing inleveren via de
brievenbus van ’t Zorghuus
vóór 1 oktober 2021 met
daarbij naam, emailadres en
telefoonnummer en maak
kans op een leuke prijs.

Agenda
10-12 september 2021: Ondernemersweekend
100 jaar Ysselsteyn.
‘t Zorghuus en Vrienden van
zijn hier vertegenwoordigd.
augustus/september:

11 oktober 2021:

7 november 2021:

Huifkartocht in het kader van
NL Doet. Hierover wordt u
tijdig ingelicht.
Vriendenavond.
De uitnodiging hiervoor
ontvangt u tijdig.
Rundje Ysselsteyn in
samenwerking met Roelanzia.
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