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Beste bewoners en familie, 

 

De donkere dagen, waarop we allemaal weer meer binnen zijn, staan 

weer voor de deur. Maar daarmee is het niet minder gezellig! 

Want het is ook de periode waarop we meer stilstaan bij wat we 

allemaal samen kunnen doen. Hoe kunnen we elkaar steunen en wat 

we kunnen samen ondernemen om de dagen plezierig en zinvol in te 

vullen!  

December is in Haarensteyn de maand bij uitstek om met sfeer, 

gezelligheid en saamhorigheid uit te pakken. Als welzijnsteam, 

zorgteam en met onze vrijwilligers blijven voor en met u in beweging 

en we zorgen ervoor dat we in contact blijven met elkaar.  

De warme decembersfeer van Sinterklaas, Kerst en de jaarwisseling 

gaat u door het hele gebouw merken: we maken er een sfeervol 

Haarensteyn van.  

We nodigen u, bewoners en familie, van harte uit aan kerstdiner deel 

te nemen. Het jaar 2019 sluiten we vroeg in de avond af met een 

spetterende vuurwerkshow. Meer hierover leest u verderop in dit blad.  

 

We wensen u veel leesplezier met deze 2de editie van ons huisblad en 

samen maken we er deze laatste twee maanden van 2019 een fijne en 

zinvolle tijd van!  

 

Maureen Carton 

Medewerker welzijn/vrijwilligers coördinator 

Haarensteyn 

 

Reageren: welzijnhaarensteyn@t-heem.nl  

  

mailto:welzijnhaarensteyn@t-heem.nl
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Ter nagedachtenis 
 

Mevrouw Verhoeven is overleden op  

12 september. 

Meneer De Kok is overleden op  2 okt. 

 

 

Het was fijn u gekend te hebben  

en voor u te mogen zorgen! 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Nieuwe bewoners 
 
Meneer Ketelaars op logeerkamer 1. 

Mevrouw Verhoeven-van der Heyden 

op kamer 6A. 

 

 

Wij wensen u veel woonplezier bij ons op Haarensteyn! 
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Dorpsbewoners ontmoeten bewoners Haarensteyn  
 
Elke dinsdag en donderdag neemt een groep Haarenaren deel aan de 

dagbesteding bij Haarensteyn. We bieden deze ouderen dan tussen 

10.00 en 16.00 uur een fijne en ontspannen invulling van hun dag. 

‘s Morgens ontmoeten de dorpsgenoten en onze bewoners elkaar in 

het restaurant. Er wordt dan met een lekker kopje koffie ‘bij gebuurt’ 

en een spel gespeeld. ’s Middags 

nodigen we onze gasten uit om 

mee te doen aan de activiteit in 

de Ontmoeting.  

 

Een verslagje van een 

willekeurige dag: 

“We startten met gezellig samen 
de week doornemen onder het 
genot van een lekker bakje koffie 
of thee. Daarna hebben we 
Bingo gespeeld. De deelnemers 
vonden het heel gezellig en zijn 
erg verwend met de gewonnen 
prijsjes. De prijzen zijn 
gesponsord door Haarense 
winkeliers en ‘t Heem. In de 
middag zijn we aangesloten bij 
de activiteit van de bewoners van het zorgcentrum. Hier hebben we 
koersbal gespeeld. Het was een fijne dag voor iedereen.” 
 
Wendy van de Pas van Etten 
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Terugblik activiteiten 
 

Peuters ontmoeten bewoners 

De peuters komen iedere maand 

op bezoek in de huiskamers van 

Haarensteyn. Het is voor zowel 

de bewoners als de peuters een 

bijzondere ontmoeting met veel 

plezier en spontaniteit. 

 

 

Mooie muzikale Burendag 

We hebben een fijne Burendag beleefd eind september. En op deze 

dag zijn we gestart met een samenwerkingsproject met de Klankgroep. 

De klankgroep is een dagbestedingsgroep voor mensen met 

verstandelijke beperking die voor de bewoners en met de bewoners 

muziek maken. Hiervoor worden onder andere oceandrums, rainsticks, 

koshi’s en klankschalen gebruikt. 
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Activiteiten in november 
 

* Activiteiten vinden plaats in De Ontmoeting, tenzij anders aangegeven. 

Vetgedrukte activiteiten worden verderop toegelicht.  

 

Maandag Dinsdag Woensdag 

4 5 6 

10.30 Zingeving  
15.00 Gym & koffie 
 

10.30 Rollerbal, 
hoedje wip, 
trekbiljart, tafelspel 
14.30 Jeu de boules 

10.30 Sjoelen 
14.30 Bingo in het 
restaurant 

11 12 13 

10.30 Zingeving  
15.00 Gym & koffie 
 

 10.30 Rollerbal, 
hoedje wip, 
trekbiljart, tafelspel 
14.30 Jeu de boules 

10.30 Sjoelen 
14.30 Bingo in het 
restaurant 

18 19 20 

10.30 Zingeving  
15.00 Gym & koffie  

10.30 Rollerbal, 
hoedje wip, 
trekbiljart, tafelspel 
14.30 Jeu de boules 

10.30 Sjoelen 
14.30 Bingo in het 
restaurant 

25 26 27 

10.30 Zingeving  
15.00 Gym & koffie 
 

10.30 tafelspel 
10.15 Peuterproject 
huiskamer 1 
14.30 Jeu de boules 
 

10.30 Sjoelen 
14.30 Bingo in het 
restaurant 

30   

10.30 Zingeving  
15.00 Gym & koffie 
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Donderdag Vrijdag Zaterdag Zon
dag 

 1 2 3 

10.30 Rollerbal  
 
14.30 Koersbal 

10.30 hobbyclub 
15.00 
Kerkdienst & 
koffie met 
pastoor  

10.30 Koffie drinken 
met bovenburen in 
het restaurant 
14.00 Gezellig 
samenzijn & spel 

 

7 8 9 10 

10.30 Rollerbal  
14.30 Koersbal 
19.00 
Spelavond 
 

10.30 Hobby 
14.30 spel of 
zang of 
Bewegen op 
muziek 

10.30 Koffie drinken 
met bovenburen in 
het restaurant 
14.00 Gezellig 
samenzijn & spel 

 

14 15 16 17 

10.30 
Rollerbal, 
geheugenspel 
14.30 Koersbal 
 

10.30 Hobby-
club 
Optreden koor 
‘t Alternatief 

10.30 Koffie drinken 
met bovenburen in 
het restaurant 
14.00 Gezellig 
samenzijn en spel 

 

21 22  23 24 

10.30 Rollerbal 
14.30 Koersbal 
19.00 
Spelavond 

 10.30 
Hobbyclub 
14.30 
spelmiddag 
 

10.30 Koffie drinken 
met bovenburen in 
het restaurant 
14.00 Gezellig 
samenzijn en spel 

 

28 29 30  

10.30 
Rollerbal, 
geheugenspel 
14.30 Koersbal 
 

10.30 
Hobbyclub 
14.30 
spelmiddag 
 

10.30 Koffie drinken 
met bovenburen in 
het restaurant 
14.00 Gezellig 
samenzijn en spel 
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 Activiteiten in December 
 

Maandag Dinsdag Woensdag 

2 3 4 

10.30 Zingeving  
15.00 Gym & koffie 
 

 

10.30 Rollerbal, 
hoedje wip, 
trekbiljart, tafelspel 
14.30 Jeu de boules 

10.30 Sjoelen 
14.30 Sint en pieten 
bezoeken de 
bingomiddag 

9 10 11 

10.30 Zingeving  
15.00 Gym & koffie 
10.15 Peuterproject 

10.30 Rollerbal, 
hoedje wip, 
trekbiljart, tafelspel 
14.30 Jeu de boules 

10.30 Sjoelen 
14.30 Bingo in het 
restaurant 

16 17 18 

10.30 Zingeving  
15.00 Gym & koffie 

 
 

10.30 Rollerbal, 
hoedje wip, 
trekbiljart, tafelspel 
14.30 Jeu de boules 

10.30 Sjoelen 
14.30 kerstviering 
met KBO in Den 
Domp 

23 24 25 1ste kerstdag 

10.30 Zingeving  
15.00 kerkviering 
met kerkkoor  
 

10.30 Rollerbal, 
hoedje wip, 
trekbiljart, tafelspel 
14.30 Jeu de boules 

9.00 - 11.00 
Kerstontbijt inloop 
tijdens deze tijden 

30 31 1 januari 

10.30 Zingeving  
15.00 Gym & koffie 

 
 

10.30 tafelspel 
14.30 Oudjaarviering 
17.30 Samen eten 
19.00 Vuurwerk 

Geen activiteiten  
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Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag 

5 6 7 8 

10.30 Rollerbal, 
geheugenspel 
14.30 Koersbal 

10.30 Hobbyclub 
15.00 Kerkdienst 
& koffie met 
pastoor 

10.30 Koffie 
drinken met 
bovenburen in 
het restaurant 
14.00 Gezellig 
samenzijn 

 

12 13 14 15 

10.30 Rollerbal, 
geheugenspel 
14.30 Koersbal 
19.00  
Spelavond 

10.30 Hobbyclub 
14.30 Spel of 
zang 
of Bewegen op 
muziek 

 

10.30 Koffie 
drinken met 
bovenburen in 
het restaurant 
14.00 Gezellig 
samenzijn 

 

19 20 21 22 

10.30 Rollerbal, 
geheugenspel 
14.30 Koersbal 
17.00 
kerstdiner met 
familie  

10.30 kerststuk 
maken met 
schoolkinderen 
17.00 kerstdiner 
met familie 

10.30 Koffie 
drinken met 
bovenburen in 
het restaurant 
14.00 Gezellig 
samenzijn 

 

26 27 28 29 

10.30 Rollerbal, 
geheugenspel 
14.30 Koersbal 

10.30 Hobbyclub 
14.30 Spel 
middag 

  

26 2de kerstdag    

Geen aparte 
activiteiten. 
Huiskamers 
open voor een 
gezellige dag 
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Toelichting activiteiten november en december 
 

Kerkdienst 1ste vrijdag van de maand 

Elke 1ste vrijdag van de maand begeleidt de 

Haarense pastoor een dienst in De 

Ontmoeting. De dienst begint om 15.00 uur 

en duurt 45 minuten. De communie wordt 

uitgereikt. Na de dienst drinkt de pastoor een 

kopje koffie mee en is er de mogelijkheid met 

hem in gesprek te gaan. Eventuele individuele 

wensen kunnen ook kenbaar worden gemaakt. Er is geen collecte, 

Haarensteyn betaalt voor deze dienst.  

 

Klankgroep 

Datum volgt; 10.30-11.15 uur. 

Op burendag zijn we gestart met een nieuw project: klanktherapie.  

De klankgroep is een dagbestedingsgroep voor mensen met licht 

verstandelijke beperking die voor u muziek maken. Deze 

klankontspanning en klankbeleving wordt begeleidt met instrumenten 

zoals oceandrums, rainsticks, koshi’s en klankschalen.  

 

Spelavond  

Donderdag 10 en 17 oktober, 19.00 

uur. 

2x per maand begeleiden 

vrijwilligers een spel- en 

borrelavond. U kunt deelnemen 

aan een gezelschapsspel en er 

wordt een drankje en hapje 

geserveerd. De hapjes zijn gratis, 

het drankje betaalt u met de welzijnkaart.  Hoedje Wip   
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Peuterproject 

Elke maand komen de peuters van 

kinderopvang Kindertuin naar 

Haarensteyn. De bewoners en 

peuters spelen en zingen samen en 

beide groepen genieten van de 

interactie!  

 

 

Koffie drinken met de bovenburen  

Elke zaterdagochtend tussen 10.00-11.30 

in het restaurant. 

De bovenburen en bewoners van de 

zorgafdeling en hun familie drinken 

samen koffie. Kunt u niet zelf naar het 

restaurant, dan brengen de 

zorgmedewerkers u graag! Koffie of thee 

is gratis, wilt u er iets lekkers bij  dan moet u dat uiteraard wel betalen. 

Het is altijd weer een gezellige bijeenkomst. 

 

Zaterdagmiddag borrel en spel 
Elke zaterdagmiddag zijn er 2 
vrijwilligers aanwezig om 
samen met u een spel te 
spelen, creatieve activiteit te 
ondernemen met een drankje 
of hapje. Dit kan zijn in De 
Ontmoeting of restaurant. De 
drankjes worden besteld in het 
restaurant.  
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Optreden koor ‘t Alternatief 

15 november, 14.45 uur in het restaurant. Entree; €2,- met gele 

welzijnskaart. ’t Alternatief is een enthousiast gemengd koor van 20 

personen met een 

overwegend 

Nederlandstalig 

repertoire. Het 

brengt liedjes van 

vroeger 

(grootvader- en 

grootmoedertijd), 

maar ook liedjes uit 

de vijftiger en zestiger jaren. Het koor biedt een vrolijk gevarieerd 

middag- programma van mee-zing-liedjes, afgewisseld met 

luisterliedjes, solo’s uit bekende musicals en korte sketches. 

 
Sinterklaas Bingo middag 

4 december, 14.30 uur 
aanvang bingo. 
Om 14.45 uur arriveert 
Sint met zijn pieten. Na 
een welkomstlied zal de 
Sint een bingoronde 
afroepen. In de pauze 
wordt uiteraard een 
Sinttraktatie aangeboden 
en krijgt iedereen een 
lotje waar verschillende 
cadeaus worden verloot.   
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Kerststukjes maken 

Vrijdag 20 december  

Deze dag gaan we kerststukjes maken 

samen met de schoolkinderen van De 

Klimop. Dit zullen we in verschillende 

ruimtes doen. Kosten bedragen €3,-  

 

Kerstviering in Den Domp 

18 december is er een 

kerstviering in Den Domp 

waaraan u  kunt 

deelnemen. Te zijner tijd 

volgt meer informatie over 

het programma en of u 

interesse heeft om hieraan 

deel te nemen.  

 

 

 

Kerstviering met Kerkkoor 

23 december, 15.00 uur.  

De pastoor verzorgt een kerstviering 

in het restaurant.  

Deze dienst wordt begeleid door het 

Haarense Kerkkoor.  
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Kerstavond 

We nodigen u uit om gezamenlijk 

de kerkmis op tv te kijken in 

huiskamer ‘Ons Buurtje’. We 

maken het gezellig met koffie en 

thee met een kerstkoekje.  

 

 

1ste kerstdag 

We starten in de huiskamers met 

gezellig kerstontbijt. Neemt u geen 

deel aan dit ontbijt, dan is er in het 

restaurant ook een ontbijt waar u 

vanaf 9.00 tot 10.30 uur aan kunt 

deelnemen. De eigen bijdragen 

hiervoor is €3,-. Te zijner tijd 

informeren we of u hieraan wilt 

deelnemen.  

 

2de kerstdag 

De huiskamers zijn open om gezellig samen te zijn.  

 

Oudjaarsdag  

31 december; de laatste dag van 2019. Dit vieren we met 

een optreden van de band”Terug in de tijd”. Aanvang; 

14.30. Om 17.30 u kunnen er samen broodjes worden 

gegeten. Waarna we samen naar een vuurwerkshow kijken 

rond 19.00 uur. Vrij entree voor zorgbewoners , de consumpties/gebak 

en eten in het restaurant betaalt u zelf. 

In de avond maken we het gezellig in de huiskamer ‘Ons Buurtje’. U 

bent hierbij van harte welkom.   
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De Cliëntenraad van Haarensteyn stelt zich voor 
 

Ik ben Zus van Kasteren-de Kort en woon sinds 2017 

in Haarensteyn. Door lichamelijke beperkingen kon 

ik helaas niet meer thuis wonen. Gelukkig komt mijn 

man Leo elke dag naar me toe. En ik ben blij met de 

vele bezoekjes van (klein)kinderen, familie en 

vrienden. Ik zit in de Cliëntenraad omdat ik het 

belangrijk vind om te weten wat er speelt bij ‘t 

Heem. En het bespreekbaar te maken als er iets niet zo lekker loopt 

voor bewoners. 

 

Mijn naam is Rianne Op ’t Hoog, voorzitter. Mijn 

moeder woonde in zowel het oude als het nieuwe 

Haarensteyn. Mijn doel is - vanuit de 

belevingswereld van de bewoners - bijdragen aan 

het kwalitatief en zinvol wonen op Haarensteyn. We 

doen dit door (positief kritisch) samen te werken 

met het zorg- en welzijnsteam van Haarensteyn en 

te overleggen met de bestuurder. Zo hebben we samen met het 

Welzijnsteam, dit infoblad opgezet. Ook blijven we hameren op een 

goede personeelsbezetting. Binnenkort worden de wanden in de 

gangen voorzien van wisselende fotocollecties om het gesprek tijdens 

een wandelingetje op gang te brengen. 

 

Uitnodiging om lid te worden 

Mijn moeder is eind 2018 overleden daarom verlaat ik 1 januari 2020 

de Cliëntenraad. Ook Gerdy van Breugel neemt afscheid, daarom zijn 

we op zoek naar nieuwe leden. We nodigen u van harte uit om contact 

met ons op te nemen: clientenraadhaarensteyn@t-heem.nl. Waardevol 

vrijwilligerswerk dat bijdraagt aan het welzijn van de bewoners. 

mailto:clientenraadhaarensteyn@t-heem.nl
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