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Beste bewoners en familie, 

 

 

Carnaval hebben we net achter de rug – we hebben er een mooi feest 

van gemaakt op Haarensteyn! Het thema van Haaren was dit jaar: “We 

geven er unne nieuwe draoi aon.” Voor ons startte carnaval met het 

optreden van Triple X in Den Domp. Op vrijdag vierden we met 160 

kinderen van basisschool De Hasselbraam carnaval in het restaurant. 

Zaterdag genoten we van de optocht met een borreltje, maandag was 

er een muziekoptreden en dinsdag ontvingen we de kinderraad tijdens 

de lunch.  

 
 

En nu kijken we uit naar de lente.  Langer licht, bomen die in bloei 

komen, Pasen en hopelijk hogere temperaturen. Gelukkig kunnen we 

weer vaker naar buiten voor een frisse neus. Het voorjaar betekent ook 

nieuwe mode – ook dit jaar is er weer een modeshow in Haarensteyn. 

Natuurlijk doen we ook weer mee met NLdoet. En er staat een aantal 

gezellige optredens gepland. Ook zijn de voorbereidingen voor de 

rolstoel-wandelavonden zijn opgestart, want door het succes in 2019 

kan deze activiteit dit jaar niet uitblijven. U leest het: we zijn met frisse 

energie met en voor u in beweging op Haarensteyn.  

 

Veel leesplezier en een mooie lente gewenst!  

 

 

 

Rianne op t Hoog (redactielid) 
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Ter nagedachtenis 
 

Mevrouw Van Mol-Kuypers 

De heer Deijcks 

 

Het was fijn u gekend te hebben  

en voor u te mogen zorgen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Nieuwe bewoners 
 

De heer Steenstreaten 

Mevrouw Van Baast (logeerkamer) 

Mw. Heijmans 

Mw. van Lieshout 

 

 

Wij wensen u veel woonplezier bij ons op Haarensteyn! 
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Dagbesteding voor dorp bewoners  
 
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 een willekeurige dag. 
 

 
 

De deelnemers van de dagbesteding zijn bezig geweest met kartonnen 

verpakkingen en materialen uit de natuur. Hiermee zijn voederhuisjes 

gemaakt voor de binnentuinen van Haarensteyn. Zo kregen materialen 

een tweede leven en de vogels extra voer voor de koudere dagen. 

Iedereen liet zijn eigen creativiteit zien. Het was een gezellige en leuke 

activiteit om met elkaar en de natuur bezig te zijn.  
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Terugblik activiteiten 
 

Heijme Vervat is onze huisgitarist dit 

jaar. Zes keer per jaar maakt hij gezellige 

meezing-muziek voor u in De 

Ontmoeting. Daarnaast zingt hij mooie 

luisterliedjes.  

 

 

Hondje Bibi en haar baasje bezoeken 

2x per maand op donderdag 

Haarensteyn. Ze heeft ook nog een 

vriendje hondje Amai en die komt 

soms mee. De hondjes zijn erg lief en 

houden van knuffelen. 

 

 

 

Gezellige middag  

Op 28 januari was er een gezellige 

middag in het restaurant. Een mooie 

samenwerking tussen het Albert 

Hein, horeca De Twaalf Trappisten, 

het restaurant en het team Welzijn. 

Er was veel belangstelling vanuit de 

bewoners. Het was succes. Er werd 

al een belofte gedaan voor een 

herhaling volgend jaar!   
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Activiteiten in maart  
 

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

Vetgedrukte activiteiten worden verderop toegelicht.  

 

Maandag Dinsdag Woensdag 

2 3 4 

10.30 Zingeving  
15.00 Gym & koffie 
14.00 Schoen-
verkoop Paul 
Jonkers 

10.30 Rollerbal 
14.30 jeu de boules 

10.30 Sjoelen 
14.30 Bingo in het 
restaurant 

9 10 11 

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 

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 Bingo in het 
restaurant 

23 24 25 

10.30 Zingeving  
15.00 Gym & koffie 
Scholing Vrijwilligers  
in het restaurant 

10.30 tafelspel 
10.15 Peuterproject 
huiskamer 1 
14.30 Jeu de boules 

10.30 Sjoelen 
14.30 Bingo in het 
restaurant 

30 31  

10.30 Zingeving  
15.00 Gym & koffie 

10.30 Rollerbal 
14.30 jeu de boules 
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Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag 

5 6 7 8 

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 

 

12 13 14 15 

10.30 Rollerbal  
14.30 Koersbal 
19.00 
Spelavond 

10.30 Hobby 
14.30 NL DOET 
activiteit 
Oranjefonds  

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

 

19 20 21 22 

10.30 Rollerbal 
14.30 Koersbal 
 

10.30  
Hobbyclub en 
buurtclub  
14.30 optreden 
koor ‘Sine 
Nomine’  

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

 

26 27 28 29 

10.30 Rollerbal 
14.30 Koersbal 
19.00 
Spelavond 

10.30 
Hobbyclub 
10.30 Germa 
mode show en 
verkoop 

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

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

Vetgedrukte activiteiten worden verderop toegelicht.  

Maandag Dinsdag Woensdag 

30 maart 31 maart 1 

10.30 Zingeving  
15.00 Gym & koffie 
Maureen dit was niet 
ingevuld, klopt t zo? 

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

10.30 Sjoelen 
14.30 Bingo in het 
restaurant 

6 7 8 

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 

13   2de paasdag 14 15 

10.30 Koffie in het 
restaurant  
Geen gym 

 

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

10.30 Sjoelen 
14.30 Bingo 
 

20 21 22 

10.30 Zingeving  
15.00 gym en koffie 
 

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

10.30 Sjoelen 
14.30 Bingo 
 

27 koningsdag 28 29  

10.30 Zingeving  
15.00 optreden 
Dubbelop  

 

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

10.30 Sjoelen 
14.30 Bingo 
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Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag 

2 3 4 5 

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 

 

9 10 11 12 

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 

1ste 
paasdag 

16 17 18 19 

10.30 Rollerbal, 
geheugenspel 
14.30 Koersbal 
 

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 

 

23 24 25 26 

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 maart en april 
 

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:12 en 26 maart / 9 en 23 april  

 

 

 

 

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 

Welzijnskaart.    

 

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 10.00-11.30 

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 
twee vrijwilligers aanwezig om 
samen met u een spel te spelen 
of creatieve activiteit te 
ondernemen. Daarbij kan een 
drankje en/of hapje worden 
geserveerd. De bijeenkomst is 
in De Ontmoeting of restaurant. 
De en hapjes drankjes worden 
besteld in het restaurant en zijn voor eigen rekening.  
 

 

Jonker schoenen verkoop 

Op maandag 2 maart is in het restaurant 

tussen 14.00 en 16.00 uur schoenverkoper 

Jonker schoenen aanwezig met ruime 

collectie schoenen.   
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13 maart: NL DOET  - ORANJEFONDS 

10.30-12.00 uur 

Dit jaar doen we mee met 

een groenproject. 

Bewoners van de 

huiskamers worden 

uitgenodigd mee naar 

buiten te gaan en daar 

natuurmaterialen te verzamelen. Vervolgens maken we samen met die 

materialen, aangevuld met droogbloemen, mooie bloemenwerkjes. 

Deze komen in een grote letterbak in de huiskamer te staan. De 

vrijwilligers van de hobbyclub begeleiden deze activiteit. 

 

Optreden Sine Nomine  

Vrijdag 20 maart 14.30 uur in het restaurant. Altijd 

weer fijn als dit Haarense koor optreedt!   

 

 

 

 

Modeshow van Germa Mode 

Ook dit jaar verzorgt Germa Mode 

weer een modeshow in het 

restaurant. De verkoop van kleding 

vindt daarna plaats in De ontmoeting. 
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27 april: Koningsdag 

 
 

Optreden van zangduo Dubbelop. 

Het repertoire bestaat uit muziek 

uit de jaren 50/60 tot nu! Inloop 

vanaf 14.30 uur met koffie en een 

appelflap. Het optreden begint om 

15.00 uur.  

Entree: € 2,- voor bewoners, 

gasten € 4,- (inclusief koffie en 

appelflap). 

 

Welzijn  

Heeft u ideeën voor het huisblad of wilt u een stukje schrijven dan is 

dat van harte welkom. Neem contact op met de medewerker welzijn. 

Maureen Carton  

welzijnhaarensteyn@t-heem.nl 

  

mailto:welzijnhaarensteyn@t-heem.nl


14 

 

Personeel  
 

Hallo, ik ben Marian van den Abbeelen. 

Sinds oktober 2019 werk ik op Haarensteyn 

als zorg- afdelingsassistente. Inmiddels ken 

ik alle bewoners en mijn collega’s beter en 

dat maakt mijn werk leuk! Ik werk van 8.30 

tot 12.30 uur. Dan assisteer ik in de 

huiskamer en verzorg ik het ontbijt voor de 

bewoners in hun kamers. Ook help ik mijn 

collega’s met het begeleiden van bewoners naar de  huiskamer, het 

restaurant of De Ontmoeting. Daarnaast heb ik allerlei huishoudelijke 

taken zoals het rondbrengen van de schone was. Omdat ik nog wat 

uren extra beschikbaar ben ga ik ook diensten draaien in de 

huishoudelijke dienst.  
 

Vrijwilligers in beeld 

Hallo, wij zijn Lenneke en Julia. Met 

veel plezier komen wij iedere 

woensdagochtend naar Haarensteyn. 

In De Ontmoeting ontvangen wij 

iedereen die mee wil doen met sjoelen 

en gezellig praatje onder genot van 

bakkie koffie en koek.  

Bent u er nog niet bij? Kom dan gerust 

eens langs, want we kunnen altijd 

nieuwe spelers gebruiken! 
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Opening Park Ruijbosch zondag 2 mei                                                                                                            

Park Ruijbosch is een mooi park achter 

de kerk en toegankelijk voor rollators en 

rolstoelen. Het is een ontmoetingsplek 

voor jong en oud. Het park is mede 

opgericht ter nagedachtenis van oud-

bewoonster mevrouw Van Boxtel.  

 

2 mei is de officiële opening gepland. Het complete 

programma wordt later bekend gemaakt.  

U wordt van harte uitgenodigd deze dag het park te 

bezoeken, al dan niet met familie of kennissen.  

Hebt u geen begeleider, geef dit 

dan aan bij Maureen Welzijn 

medewerker, dan gaan ik voor u op 

zoek naar een vrijwilliger.     

Lever onderstaande strook in voor 17 april zodat wij 

tijdig een vrijwilliger kunnen regelen. 

 

 

 

Vul de onderstaande strook in voor 17 april. 

------------------------------------------------------------------------------kniplijn 

0 Ja, ik wil graag naar de opening van Park Ruijbosch op zaterdag 2 mei. 

 

Naam bewoner………………………………………………………………………………… 
 

0 Ik wil in de ochtend tussen 10.45 - 12.00 uur het park bezoeken. 

0 Ik wil in de middag tussen 14.30 - 16.00 uur het park bezoeken. 
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Redactie Haarensteyn in beweging: Maureen Carton en Rianne Op ’t Hoog 


