Maart 2019

Voor u, het blad met nieuws uit Groenewoude en De
Serre, hèt ontmoetingsplein voor senioren!
De maand februari is kil begonnen. De dagen waren bijna
net zo donker als de dagen voor kerst. De lampen uit de
tuinen zijn allen verdwenen, dat geeft ook weer een rustig
beeld.

Locatie Groenewoude
‘Kleinschalig in wonen,
groot voor de wijk’
Kersentuin 1
3931 SR Woudenberg
T (033) 285 90 50
E info@zorgroepcharim.nl
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Marianne de Wit
Erna Vromen
Coördinator welzijn:
Lia Koole
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We hebben nog even kunnen genieten van een pak
sneeuw, schitterend. Het sneeuwdek zorgt voor licht, ruimte en rust, het geeft hele mooie plaatjes maar het levert
tegelijkertijd ook problemen voor degene die naar buiten
gaan.
VOORJAAR
We merken nu dat het voorjaar
in aantocht is. De bloemblaadjes komen tevoorschijn en de
krokussen bloeien.
Deze week zijn een aantal
bewoners met begeleiders naar
buiten geweest en hebben ze
al veel gele en paarse krokussen zien bloeien.
DANKDIENST
Zorggroep Charim, van wie deze locatie een onderdeel
is, bestaat in 2019 alweer tien jaar! Er is een dankdienst
geweest waarin we God gedankt hebben voor alles wat Hij
ons heeft gegeven. We hebben met elkaar prachtige liederen gezongen en diverse musici verleenden hun medewerking.
We kunnen terugkijken op een fijne avond waarin rust en
saamhorigheid gevoeld werd.
We willen verwachtingsvol kijken naar de toekomst.
VOORTGANG
Binnen Groenewoude zijn op het moment een aantal naaste collega’s van Yrna bezig met het helpen ontwikkelen van
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allerlei activiteiten en werkprocessen.
We maken met elkaar vorderingen, ook al is dat misschien nog niet zichtbaar..
Yvonne Mulder (teamleider) en Lina van Barreveld (EVV Omzien) gaan meekijken naar de
invulling van de zorgleefplannen. Miranda Konings (voorheen teamleider nu medewerker
omzien) kijkt naar logistieke processen.
Albertine Kortland en Lia Koole helpen invulling te geven aan het dagritme. Er wordt een
plan gemaakt voor het op pimpen van de badkamer. Er staat momenteel een bad die niet
gebruikt wordt.
Achter de schermen gebeurd veel.
Wanneer u daar meer over wilt horen bent u welkom. We praten u graag bij.
MEDEWERKERS
We hebben afscheid moeten nemen van een aantal medewerkers. De meeste van hen hebben een nieuwe uitdaging gevonden. We hebben ook weer nieuwe medewerkers mogen begroeten, we zijn daar ook heel blij mee. De afgelopen week hebben we ook nog een aantal
gesprekken gehad met VIG/EVV. We willen graag meer stabiliteit creëren binnen de teams
maar zijn ook zo afhankelijk van het beperkte aanbod. Dat is, zo u kunt lezen in de krant of
horen op de TV een landelijk probleem.
AFSLUITEN
Ik wil afsluiten met een mooi lied, ik ervaar dat we in alles afhankelijk zijn van de zegen van
onze Hemelse Vader.
Zegen mij op de weg die ik moet gaan.
Zegen mij op de plek waar ik zal staan.
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt.
O God, zegen mij alle dagen lang
Zegen ons waar we in geloof voor leven.
Zegen ons waar we hoop en liefde geven.
Zegen om de ander tot zegen te zijn.
O God, zegen ons tot in eeuwigheid!
Hartelijke Groet,
Locatiemanager Groenewoude
Marianne de Wit
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Mijn naam is Erna Vromen en ben sinds februari
aangenomen als vrijwilligerscoördinator binnen
Charim voor de locaties Groenewoude, Amandelhof en Mirtehof .
Op dit moment word ik door collega Lia Koole
ingewerkt op de coördinatie van vrijwilligerswerk
en alles wat met dit specifieke stuk te maken
heeft. Vrijwilligerswerk heeft een belangrijke
plaats binnen de organisatie, maar ook in de hele samenleving.
Inmiddels heb ik de afgelopen dagen hier al mooie voorbeelden van kunnen zien in de
ontmoetingen, die ik mocht hebben met trouwe vrijwilligers, ouderen met hun netwerk en
collega’s van zorg en welzijn.
Naast mijn werk heb ik ook een privéleven. Ik ben al geruime tijd, gelukkig getrouwd . Heb 2
kinderen, waarvan er nog 1 thuiswonend in Harderwijk.
We hebben een trouwe viervoeter, waar mee gewandeld
en gespeurd wordt. Daarnaast hou ik van lezen, zing ik in
een koor en heb veel aandacht voor mijn familie en vrienden.
Ik heb een ruime werkervaring in zorg en welzijnsland. Dit
varieert in het werken met jongeren, asielzoekers, mensen
met een verstandelijke beperking en ouderen in de wijk en
achter de voordeur. Binnen deze ervaring altijd samen met
netwerk, collega’s, vrijwilligers en de kracht van mensen
zelf.
Mijn motto: Het zijn de kleine dingen, die het 'm doen.
Samen Met en Voor Elkaar.
We zullen elkaar zeker gaan ontmoeten.
Warme groet,
Erna Vromen

3

nieuws

Restaurant/Terras De Serre, hèt ontmoetingsplein voor senioren
Open voor koffie, thee, snacks en heerlijk ijs. Gezellig met elkaar de maaltijd gebruiken tussen 12.00 - 13.15 uur. Keuze uit twee driegangenmenu's voor € 8,45.
Iets te vieren?
Verjaardag, jubileum of verenigingsfeest; De Serre biedt u
een tal van mogelijkheden. De gastvrouw vertelt u hier
graag meer over.
Snackbar
Iedere zaterdag geopend van 12.00 - 13.00 uur.
Wij serveren geen complete warme maaltijd op deze dag.

Activiteiten maart

Vitrine
Mooie zijden bloemstukjes vullen de vitrine in De Serre. Leuk om cadeau te geven!
Schilders vereniging
Op maandagmiddag wordt er in de activiteitenruimte enthousiast geschilderd. Bij de receptie zijn deelname kaarten te koop van 30 euro, hiervoor kunt u 6 keer de vereniging bezoeken, inclusief consumpties.
Diana’s Trend Coupeuse voor al uw verstelwerk!
Elke woensdag van 10.00 tot 11.00 uur zit Diana van Ginkel voor u klaar in de ontmoetingsruimte De Serre om coupeuse werk aan te nemen. Van het korter maken van een broek of
rok, inzetten van een nieuwe rits, knopen aanzetten of innemen/ uitleggen van een broek
of rok. Alles is mogelijk, in overleg. Diana van Ginkel: Telefoonnummer : 033-2772494 / 0642940540
Bijbelkring 15.00 uur
Dinsdag 5 en 19 maart Hervormde Gemeente
Dinsdag 26 maart Voorhof
Spelmiddag, rummicub, sjoelen, rolabal
Woensdag 13 en 27 maart, 15.00 tot 16.30 uur
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Bewegen op muziek
Donderdag 14.00 tot 15.00 uur in De Serre
Samen sportief bezig zijn, afwisselend en gezellig!
Bewoners Groenewoude gratis, overige deelnemers € 2,00
1 maart Nationale Complimentendag
Maak deze dag tot een 'Super Vrijdag'!
Het geven van een complimentje als iets goed gaat, klinkt zo vanzelfsprekend. Toch doen we
het niet zo vaak. Naaem dus vandaag een momentje, voor een complimentje!
Bingo 1 maart om 15.00 uur
Een geliefd spel bij velen!
Kosten bewoners Groenewoude € 5,00 en gasten € 7,00, inclusief consumpties.
Nieuw! Zondagmiddag zang 3 maart 14.30 uur
Samen geestelijke liederen en psalmen zingen op de zondagmiddag,
geeft verbinding en onderlinge ontmoeting. Wij zijn blij met dit mooie
initiatief van de NPV Woudenberg.
Hieronder stellen zij zich voor:
De Nederlandse Patiëntenvereniging (afgekort NPV) heeft als motto ‘Zorg
voor het leven’. Deze organisatie helpt haar leden bij vragen over gezondheid en ziekte. Er
zijn ongeveer 70.000 mensen lid van de NPV die zich baseert op Bijbelse waarden en normen. Op ruim 70 plaatsen in Nederland geeft de NPV Vrijwillige thuishulp. Ook in Woudenberg is er een afdeling van deze vrijwillige thuishulp en onze vrijwillig(st)ers helpen vooral
ouderen bij bv. vervoer, het boodschappen doen en komen op bezoek bij eenzaamheid. Nu
willen we starten met zingen in De Serre van Groenewoude op de 1e zondagmiddag van de
maand. Het lijkt ons een fijne invulling van de middag om met elkaar psalmen en geestelijke
liederen te zingen. Komt u ook? Van harte welkom en neem gerust iemand mee! We starten
om 14.30 uur, zingen een half uur en drinken ter afsluiting een kopje koffie of thee met iets
lekkers erbij.
Mogen we zeggen: tot ziens?
Vriendelijke groeten van
Karla de Jager en Elly Moerdijk
Coördinatoren NPV-Thuishulp Woudenberg
Tafelknikkerspel
Dinsdag 5 maart 10.15 uur
Kom in beweging en scoor punten bij dit knikkerspel. Een gezellig en sociaal spel.
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Bloemschikken
Maandag 11 maart 14.30 uur
Voor 4 euro maakt u een mooi bloemstukje voor op de tafel!
Graag zelf een schaaltje of bakje en mesje meenemen.
Geef u wel voor 8 maart op.
Vul het antwoordstrookje achter in de Nieuwsbrief in en geef het af bij
de gastvrouw in De Serre.
Plaatjes bingo Dinsdag
12 maart 10.15 uur
Bingo met plaatjes, net even iets anders, maar zeker net zo spannend en leuk.
Zingen houdt Jong Maandag 18 maart 15.00 uur
Dit voor Woudenberg bekende senioren koor geeft een concert in De Serre en biedt een
afwisselend programma.
Kokkerellen Dinsdag 19 maart 10.15 uur
Op verzoek worden er bitterkoekjes gebakken. Met uw hulp gaat het zeker lukken!
Woensdag 20 maart
VERKIEZINGEN PROVINCIALE STATEN EN WATERSCHAPPEN
U kunt de hele dag stemmen in De Serre.
Creauurtje Dinsdag 26 maart 10.15 uur
Het is lente! Haal het voorjaar in huis met deze kuikens.
Kledingverkoop
Woensdag 27 maart 14.00 tot 16.00 uur
Clementijn mode staat met de nieuwe voorjaarscollectie in De Serre.
Afsluiting van de maand
Vrijdag 29 maart 10.30 uur
Ontmoet elkaar onder het genot van een drankje en hapje!
Tenzij anders vermeld, is het deelnemen aan de activiteiten voor niet-bewoners van Groenewoude gratis. Wel moeten de gebruikte consumpties betaald worden.
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De Serre weekagenda
Maandag
09.45 - 11.30 uur
Dinsdag
09.00 - 12.00 uur
15.00 uur
Woensdag
Ochtend
09.45 - 11.30 uur
15.00 - 16.30 uur
Donderdag
10.00 - 12.00 uur
11.00 - 12.00 uur
Vrijdag
09.45 - 11.30 uur
18.30 - 19.00 uur

Winkel geopend
Kapsalon geopend
Bijbelkring:
5 en 19 maart: De Serre ( Hervormde Gem.)
26 maart: De Voorhof (AB ruimte)
Geestelijk verzorger aanwezig
Winkel geopend
Spelmiddag; rummikub, sjoelen en rolabal:
13 en 27 maart
Welfare, samen handwerken
eMJe: spreekuur steunkousen*
Winkel geopend
Weeksluiting: verschillende kerkgenootschappen verzorgen deze
avonden.

* Iedere 3e maandag van de maand van 15.30 – 17.00 uur en iedere 1e donderdag van de
maand van 11.00 – 12.00 uur.
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• De Serre van maandag tot en met vrijdag open is van 08.30–
17.00 uur.
• U daarom de hele dag welkom bent voor een gezellig praatje,
een kopje koffie/thee, een hapje en/of drankje.
Of tussen de middag voor de warme maaltijd.
Er veel leuke activiteiten worden georganiseerd en u gerust eens mag binnen lopen om
te kijken of er activiteiten zijn waar u aan mee kunt doen, bijvoorbeeld:
- Bingo
- Bewegen op muziek
- Spelletjesmiddag
- Bloemschikken
Iedere zaterdag tussen 12.00 – 13.00 uur snackbar De Serre geopend is.
Wij leuke cadeaubonnen hebben voor een maandmenu of voor een maaltijd tussen de
middag. Deze te verkrijgen zijn bij de receptie.
Wij uw verjaardag of familiefeestje kunnen verzorgen. Voor inlichtingen of vragen u terecht kunt bij de receptie.
Wij in de winkel ook wenskaarten en postzegels verkopen.
Wij op maandag, woensdag en vrijdag in de winkel vers brood van de bakker verkopen.
Wanneer u iets speciaals wilt bestellen, bijvoorbeeld
gebak/koeken/cake/bolletjes, wij dat voor u kunnen bestellen. Wel graag twee werkdagen van tevoren opgeven.
Wij Dagbegeleiding voor thuiswonende ouderen bieden in De Schans. Informatie te verkrijgen via (033) 286 54 31.
Tijdens de verjaardagen van de maand er ook een lid van de Cliëntenraad aanwezig is.
Wilt u iets bespreken met de Cliëntenraad, dan bent u welkom het aanwezige lid aan te
spreken.
Wij het graag horen als de zorg- en dienstverlening niet naar wens is.
De Stichting Vrienden van Groenewoude ondersteunt met financiële middelen en daardoor allerlei extra voorzieningen en activiteiten voor de cliënten kan realiseren.
Mocht u een gift willen geven, dan kunt u uw bijdrage overmaken naar IBAN: NL23RABO
0372 4518 0202 t.n.v. St. Vr. v. Prot. Chr. Bejaardencentrum Groenewoude.

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
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•
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Bent u ontevreden? Zeg het ons!

Misschien kent u dat bordje wel, dat soms in restaurants hangt. 'Bent u tevreden? Zeg het
anderen. Hebt u een klacht? Zeg het ons.' Dit gaat ook op voor deze locatie. Graag horen we
het, als u ontevreden bent. Immers, alleen als we het bespreekbaar maken, kunnen we er iets
aan doen. Hiervoor zijn er drie mogelijkheden.
Kort gezegd:
1) Spreek de betreffende medewerker of diens leidinggevende aan en uit uw onvrede.
2) Ga naar de klachtenfunctionaris. Zij kan bemiddelen tussen u en de Charim-medewerker.
3) Wilt u formeel een klacht indienen? Stuur deze dan naar de voorzitter Raad van Bestuur.
Hij zal een oordeel geven over de klacht. Zorggroep Charim heeft een cliëntenvertrouwenspersoon. Zij bemiddelt niet, maar kan u eventueel van meer informatie voorzien over hoe u
uw onvrede het beste aan de orde kunt stellen en mogelijke vervolgstappen kunt nemen.
Haar deur staat open voor een vertrouwelijk gesprek.
BOPZ
Hebt u een BOPZ-indicatie (Wet Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen) of
een Rechterlijke Machtiging?Gaat uw klacht over een wilsonbekwaamheidsverklaring, toepassingen van middelen en maatregelen in noodsituaties, het niet uitvoeren van het overeengekomen behandelplan, behandeling zonder toestemming of behandeling bij verzet?
Dan stuurt de voorzitter Raad van Bestuur uw klacht door naar de Stichting Onafhankelijke
Klachtbehandeling. Zij behandelt en beoordeelt de klacht.
		

Contactgegevens:
Klachtenfunctionaris
Mevrouw G. Hogeterp
klachtenfunctionaris@zorggroepcharim.nl / 06 - 22 36 32 08

Voorzitter Raad van Bestuur De heer H.J. Prins
henkprins@zorggroepcharim.nl
Postadres: Zorggroep Charim
				
t.a.v. de heer H.J. Prins
				
Wiltonstraat 42
				
3905 KW Veenendaal
Cliëntenvertrouwenspersoon
Mevrouw M. van Nieuwamerongen
clientenvertrouwenspersoon@zorggroepcharim.nl / 06 - 30 94 53 53
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Twee cavia's op bezoek!
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DONDERDAG 21 MAART
MAANDMENU
*****
HELDERE UIENSOEP UIT KAISERBROOD
*****
VISPOTJE
AARDAPPEL WEDGES
ROMANESCO MIX
RAUWKOST SALADE
*****
TORENTJE VAN KLETSKOPPEN
*****
KOFFIE MET EEN BONBON

€ 15,50 p.p. (excl. drankjes) Opgeven kan tot 8 maart bij de gastvrouw in De Serre
tel:2859050 of via de antwoordstrook achterin deze Nieuwsbrief.
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Antwoordstrook bloemschikken
OO Ik hoop 11 maart te komen bloemschikken.
Naam:..............................................................................................................................................................................
Appartementnummer:.............................................................................................................................................

 ....................................................................................................................................................................................

Antwoordstrook menu
Ik hoop deel te nemen aan het Maandmenu op donderdag 21 maart 2019.
Naam:..............................................................................................................................................................................
Appartementnummer:.............................................................................................................................................
Aantal personen:........................................................................................................................................................
Deze antwoordstrook kunt u inleveren bij de gastvrouw in De Serre.
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