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Beste bewoners en familie, 

 

Namens het hele team van Haarensteijn wens ik u een mooi, zinvol en 

gezellig 2020! De feestdagen hebben we achter ons gelaten met alle 

herinneringen uit het jaar 2019. Het kale winterlandschap heeft zijn 

intrede gedaan, maar binnen maken we het gezellig en is het warm.  

Buiten is het (nog?) niet zo koud als 

het vroeger vaak was, maar wellicht 

komt dat nog… Hebt u ook vaak 

geschaatst of een sneeuwpop 

gemaakt?   

 

Dit nieuwe jaar biedt weer nieuwe 

kansen om samen in beweging te 

komen. Uiteraard kan dit op verschillende manieren. In De Ontmoeting 

organiseren we ook dit jaar weer zes dagen per week allerlei 

activiteiten. Elke ochtend en middag staan vrijwilligers voor u klaar 

voor een praatje, een kopje koffie of om u te begeleiden bij een 

activiteit. Wij zijn trots op en blij met al onze vrijwilligers! 

 

In deze 3de editie van ‘Haarensteyn in beweging’ vindt u een flyer met 

informatie over de cliëntenraad.  

Hebt u vragen of ideeën over activiteiten of het 

welzijn binnen Haarensteyn, dan nodig ik u van 

harte uit contact met me op te nemen.  

Veel leesplezier met deze uitgave.  

 

Maureen Carton, Medewerker welzijn/vrijwilligers 

coördinator Haarensteyn  

Reageren: welzijnhaarensteyn@t-heem.nl  

mailto:welzijnhaarensteyn@t-heem.nl


3 

 

Ter nagedachtenis 
 

Mw. Rozen. 

 

Het was fijn u te hebben 

gekend en voor u te 

mogen zorgen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Nieuwe bewoner 
 
Mw. Van Baast op de logeerkamer. 

 

Wij wensen u veel 

woonplezier bij ons op 

Haarensteyn! 
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Dagbesteding voor dorpsbewoners  
 

Elke dinsdag en donderdag neemt een groep dorpsbewoners 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. 

 

Een verslagje van 5 december 

Vandaag was het dan eindelijk 5 december. Veel bewoners en 

deelnemers aan de dagbesteding hadden gisteren bij de 

Sinterklaasbingo al iets lekkers gekregen. Degenen die er gisteren niet 

bij waren mocht ik uit naam van Sinterklaas alsnog een heerlijke 

chocoladeletter geven. We begonnen met het spel rollerbal. Dit spel is 

favoriet en er is ook een gezonde competitiedrang. Leuk om te zien en 

te ervaren. Het is de kunst om de bal met de corresponderende kleur 

in de gekleurde uitsparing te rollen. Je hoort onder het spel dan ook 

veel oe en aah’s! 

Hierna zongen we (Sinterklaas)liedjes 

waarbij het volume werd opgevoerd. Ook 

passeerden veel spreekwoorden en 

gezegdes de revue. De deelnemers zijn 

erg enthousiast en corrigeren elkaar  

regelmatig of vullen elkaar aan. En 

natuurlijk mag er worden gelachen! Zo 

ontstond een nieuw gezegde: een 

broodje (aap) werd een broodje kaas…. In de middag hebben we, 

samen met de vrijwilligers en de bewoners van Haarensteyn koersbal 

gespeeld. Natuurlijk ontbraken deze dag pepernoten niet. De koffie 

werd zo nog lekkerder! Het was een fijne dag!  

Vriendelijke groet,  

Wendy van de Pas 
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Terugblik activiteiten 
 

Peuters ontmoeten bewoners 

De peuters komen iedere 

maand op bezoek in de 

huiskamers van Haarensteyn. 

Afgelopen maand had iedereen 

een instrument in zijn of haar 

handen om mee te doen. Er 

werd volop muziek gemaakt,  

gezongen en natuurlijk 

geknuffeld.   

 

Sinterklaas en pieten op bezoek  

Tijdens de intocht in Haaren en de bingo 

kwam de Sint langs om de bewoners te 

bezoeken. Na een bingoronde volgde een 

loterij. Natuurlijk was er koffie met lekkers 

en voor iedereen een chocoladeletter.  

 

 

 

 

Een gezellig optreden van  

Koor ‘t Alternatief 

Altijd weer gezellig als dit 

koor komt zingen en men alle 

aanwezigen meeneemt in 

hun repertoire. Er werd weer 

uit volle borst meegezongen.  
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Activiteiten in januari 2020 
 

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

Vetgedrukte activiteiten worden verderop toegelicht.  

 

Maandag Dinsdag Woensdag 

30 dec 31 dec 1 

10.30 Zingeving  
15.00 Gym & koffie 
 

10.30 Rollerbal 
14.30-19.30 
eindejaarsfeest 

Nieuwjaarsdag 
Geen activiteiten 
vandaag 
 

6 7 8 

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 

13 14 15 

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 

20 21 22 

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 

27 28 29 

10.30 Zingeving  
15.00 Gym & koffie 
 

10.30 Rollerbal 
14.30 
Verrassingsoptreden 
 
 

10.30 Sjoelen 
14.30 Bingo in het 
restaurant 



7 

 

Donderdag Vrijdag Zaterdag Zon
dag 

2 3 4 5 

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 

 

9 10 11 12 

10.30 Rollerbal  
14.30 Koersbal 
 

10.30 
Hobbyclub 
14.30 Spel, zang 
of bewegen op 
muziek 

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

 

16 17 18 19 

10.30 Rollerbal 
14.30 Koersbal 
19.00 
Spelavond 

10.30  
Hobbyclub 
 

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

 

23 24 25 26 

10.30 Rollerbal 
14.30 Koersbal 
 

10.30 
Hobbyclub 
14.30 samen 
muziek maken 
Heijme Vervat 

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

 

30 31   

10.30 
Rollerbal, 
geheugenspel 
14.30 Koersbal 

10.30 
Hobbyclub 
14.30 
spelmiddag 
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Activiteiten in februari 
 

Maandag Dinsdag Woensdag 

3 4 5 

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 

10 11 12 

10.30 Zingeving  
15.00 Gym & koffie 
10.15 Peuterproject 
in huiskamer 1 

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

10.30 Sjoelen 
14.30 Bingo in het 
restaurant 

17 18 19 

10.30 Zingeving  
15.00 Gym & koffie 

 
 

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

10.30 Sjoelen 
14.30 KBO optreden 
in den Domp 
 

24 25 26 

10.30 Zingeving  
14.30 optreden met 
carnaval sfeer  
 
 

10.30 Rollerbal, 
hoedje wip, 
trekbiljart, tafelspel 
12.00 raad van 11  
14.30 Jeu de boules 
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Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag 

6 7 8 9 

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 

 

13 14 15 16 

10.30 Rollerbal, 
geheugenspel 
14.30 Koersbal 
19.00  
Spelavond 

10.30 Hobbyclub 
14.30 Spel, zang 
of bewegen op 
muziek 

 

10.30 Koffie 
drinken met 
bovenburen in 
het restaurant 
14.00 Gezellig 
samenzijn 

 

20 21 22 23 

10.30 Rollerbal, 
geheugenspel 
14.30 Koersbal 
 

 10.30 Koffie 
drinken met 
bovenburen in 
het restaurant 
14.00 Gezellig 
samenzijn 

 

27 28 29  

10.30 Rollerbal, 
geheugenspel 
14.30 Koersbal 
19.00 
spelavond 

10.30 Hobbyclub 
14.30 samen 
muziek maken 
met Heijme 
Vervat 

10.30 Koffie 
drinken met 
bovenburen in 
het restaurant 
14.00 Gezellig 
samenzijn 
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Toelichting activiteiten januari en februari 
 

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.  

 

Spelavond  

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.    

 

 

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!  
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Koffie drinken met de bovenburen  

Elke zaterdagochtend tussen 10.00 en 

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 en zijn voor eigen rekening.  
 

28 januari: Gezellige middag  

Op 28 januari organiseert Welzijn 

Haarensteyn een gezellige middag in 

het restaurant georganiseerd. Deze 

wordt mogelijk gemaakt door Albert 

Heijn Haaren en horecagelegenheid 

‘Souterrain de 12 trappisten’. Deze 

middag is gratis voor alle bewoners.  
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Huismuzikant: ‘Heijme Vervat’ 

Dit jaar verzorgt Heijme acht keer 

een muziekmiddag. Hij begeleidt 

zichzelf op zijn gitaar en maakt 

gebruik van een muziekband. Mooie 

luisterliedjes worden afgewisseld 

door meezingers uit de oude doos. 

Een middag om telkens weer naar 

uit te kijken. De optredens vinden 

plaats in De Ontmoeting. 

 
Carnavalsviering met de KBO 

Op 18 februari is er de mogelijkheid om mee te gaan naar de 

carnavalsmiddag in Den Domp. Daar zal de band Triple X optreden, 

wellicht kent u die.  

Deze middag komt de Bingo te vervallen 

Te zijner tijd informeren we bij u of u hiervoor belangstelling heeft. 

 

  



13 

 

Carnaval op Haarensteyn 

Leg de boerenkiel en –zakdoek maar alvast klaar! 

 

Op zaterdag 22 februari trekt de Haarense carnavalsoptocht langs 

Haarensteyn. Vanuit het restaurant kunt u een blik opvangen van deze 

kleurrijke stoet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op maandag 24 februari is er een verrassingsoptreden in De 

Ontmoeting.  

 

Dinsdag 25 februari 

bezoekt de Raad van 

11 ons tijdens het 

middageten. Het is 

altijd weer een 

gewaardeerd bezoek.   
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Personeel 
Beste bewoners en familie, 

Ik heb de keuze gemaakt om op 

Haarensteyn in de nacht te gaan werken. 

De laatste 1,5 jaar was ik kwaliteitscoach 

binnen Haarensteijn. Dat heb ik altijd met 

veel plezier gedaan, maar mijn hart ligt 

meer bij de zorgtaken.   

Daarom heb ik besloten om met deze 

functie te stoppen en de nachtdienst in te 

gaan.  

Je gaat mij dus tegenkomen in de nacht! 

Groetjes, Janneke 

 

 

Hallo bewoners en familie, 

Graag stel ik me aan jullie voor. 

Mijn naam is Tanita Nijmeijer en ik 

ben op 1 december begonnen als 

kwaliteitscoach. Ik ben HBO 

verpleegkundige en heb in de 

afgelopen jaren in verschillende 

werkvelden mogen werken. Ik zet 

me de komende maanden graag in 

om een bijdrage te leveren aan 

goede, kwalitatieve zorg binnen 

Haarensteyn. 
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Vanuit de Cliëntenraad 
 

Foto-wand bij de achterste Huiskamer  

 

Het was een veelgehoorde opmerking: “De wanden van de gangen zijn 

zo kaal, als we een rondje wandelen.” 

Reden voor de Cliëntenraad om samen met Welzijn te onderzoeken of 

hier verandering in kon worden gebracht. Na contact te hebben 

gezocht met de fotoclub van de Haarense KBO is hier een mooie 

samenwerking uit ontstaan. Als Cliëntenraad hebben we een 

ophangsysteem en wissellijsten kunnen financieren en de leden van de 

fotoclub zorgen – in overleg met Welzijn - regelmatig voor andere, 

aansprekende foto’s. Passend bij het seizoen, een gelegenheid of 

gebeurtenis. Zo hopen we dat deze beelden uitnodigen tot een gesprek 

of het delen van herinneringen.  

Veel dank aan de leden van de fotoclub voor hun betrokkenheid en het 

ter beschikking stellen van foto’s! 

 

Als de reacties positief zijn, willen we ook de entree van de 

zorgafdeling voorzien van foto’s. We horen dan ook graag van u wat u 

van deze invulling vindt.  

Heeft u andere ideeën of zorgen? Spreek ons aan in de wandelgangen 

van Haarensteyn, of mail ons via clientenraadhaarensteyn@t-heem.nl. 

 

 

 

mailto:clientenraadhaarensteyn@t-heem.nl
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