Beste bewoners en mantelzorgers,
U ontvangt elke maand een informatiebulletin van ons.
Hierbij een nieuw informatiebulletin in een nieuw jasje ‘Samen in Rozenhof’.
U vindt hierin onder andere alle informatie over de activiteiten, die de komende
periode op het programma staan.
‘Samen in Rozenhof’ is opgesteld door de activiteitenbegeleidster van Rozenhof.
Mocht u zelf een keer iets willen schrijven in deze nieuwsbrief dan kunt
u dit mailen naar d.sonneveld@careyn.nl
Ik wens u veel leesplezier!
Vriendelijke groet,
Debby Sonneveld
Activiteitenbegeleider

Redactie:
Astrid Tolhuisen
E-mail: a.tolhuisen@careyn.nl
Schiereiland 51
2673CX Naaldwijk

Volgende uitgave: oktober 2018
Uiterste aanleverdatum kopij:
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Beste bewoners, familie, mantelzorgers en belangstellenden,
Via deze weg wil ik u laten weten dat ik, na bijna vier jaar te hebben gewerkt als
activiteitenbegeleidster bij Careyn Rozenhof, de organisatie vanaf november zal
verlaten. Ik ga een nieuwe uitdaging tegemoet bij een organisatie die werkt met
jonge kinderen en ga daar hopelijk met net zoveel plezier werken als dat ik bij
Rozenhof heb gedaan.
Samen met collega’s vanuit Careyn Woerdblok proberen we het
activiteitenprogramma zo goed mogelijk te waarborgen en door te laten gaan.
Uiteraard is het mogelijk dat u wat veranderingen zult merken in de geboden
activiteiten, maar er wordt geprobeerd deze zo min mogelijk te veranderen. Ik heb
daar dan ook alle vertrouwen in dat de collega’s dit kunnen waarborgen.
Als laatste wil ik u allen bedanken voor de mooie en gezellige momenten met u en
met de bewoner van Rozenhof. En wie weet tot ziens!
Met vriendelijke groet,
Debby Sonneveld.
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Activiteiten oktober 2018
Dag
Maandag
Maandag

Datum
1 okt.
1 okt.

Activiteit
Puppy op de koffie
Gespreksgroep met
Wim Hoefman
Rozenhof Singers
Vragenderwijs
Bewegen
Creatief/ verven
Puppy op de koffie
Beautymiddag
Bingo
Zangochtend
Accordeon
optreden

Locatie
Oase
Rozenkamer

Maandag
Dinsdag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Donderdag
Donderdag
Vrijdag
Vrijdag

1 okt.
2 okt.
2 okt.
3 okt.
4 okt.
4 okt.
4 okt.
5 okt.
5 okt.

Dag
Maandag

Datum
8 okt.

Activiteit
Gespreksgroep met
Ron Lock

Locatie
Rozenkamer

Tijdstip
10.30 uur

Maandag
Maandag

8 okt.
8 okt.

Recreatiezaal
Recreatiezaal

14.30 uur
19.15 uur

Dinsdag

9 okt.

MF ruimte

10.30 uur

Dinsdag
Woensdag

9 okt.
10 okt.
10 okt.
11 okt.
11 okt.

Donderdag
Vrijdag
Vrijdag

11 okt.
12 okt.
12 okt.

Beautymiddag
Zangochtend
Sjoelen

’t Groentje
Kamers
bewoners
’t Groentje
‘t Groentje
Winkelcentrum
Maassluis
’t Groentje
’t Groentje
‘t Groentje

14.30 uur
10.00 uur

Woensdag
Donderdag
Donderdag

Rozenhof Singers
Accordeon
optreden
Start kunstproject
creatief
Bewegen
Individuele
aandacht
Bingomiddag
SamSam op bezoek
Busuitje

Recreatiezaal
‘t Groentje
‘t Groentje
‘t Groentje
Huiskamers
‘t Groentje
Rozenkamer
’t Groentje
’t Groentje

Tijdstip
10.00 uur
10.30 uur
14.30 uur
10.30 uur
14.30 uur
14.30 uur
10.00 uur
14.30 uur
19.00 – 20.30 uur
10.15 uur
14.00 uur

14.30 uur
09.45 uur
13.30 uur
14.30 uur
10.15 uur
14.30 uur
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Dag
Maandag
Maandag

Datum
15 okt.
15 okt.

Activiteit
Puppy op de koffie
Individuele
aandacht
Rozenhof Singers
Vragenderwijs
Kunstproject
creatief
Sjoelen
Spel-verjaardagen
middag
Beautymiddag
Pianist Wouter
Zangochtend
Sjoelen

Locatie
Oase
Kamers
bewoners
Recreatiezaal
’t Groentje
MF ruimte

Tijdstip
10.30 uur
10.30 uur

Maandag
Dinsdag
Dinsdag

15 okt.
16 okt.
16 okt.

Dinsdag
Woensdag

16 okt.
17 okt.

‘t Groentje
‘t Groentje

14.30 uur
14.30 uur

Donderdag
Donderdag
Vrijdag
Vrijdag

18 okt.
18 okt.
19 okt.
19 okt.

’t Groentje
‘t Groentje
’t Groentje
’t Groentje

14.30 uur
14.30 uur
10.15 uur
14.30 uur

Dag
Maandag
Maandag
Dinsdag
Dinsdag

Datum
22 okt.
22 okt.
23 okt.
23 okt.

Locatie
‘t Groentje
Recreatiezaal
’t Groentje
MF ruimte

Tijdstip
10.30 uur
14.30 uur
10.30 uur
10.30 uur

Huiskamers
‘t Groentje
Rozenkamer

12.00 uur
14.30 uur
14.30 uur

25 okt.

Activiteit
Kids op de koffie
RH Singers
Vragenderwijs
Kunstproject
creatief
Snackmiddag
Bewegen
Creatief/ fotolijst
bewerken
Busuitje

Dinsdag
Dinsdag
Woensdag

23 okt.
23 okt.
24 okt.

Donderdag

13.30 uur

Donderdag
Vrijdag
Vrijdag

25 okt.
26 okt.
26 okt.

Beautymiddag
Zangochtend
Sjoelen

Westlands
Museum
‘t Groentje
’t Groentje
’t Groentje

Dag
Maandag
Dinsdag
Dinsdag

Datum
22 okt.
30 okt.
30 okt.

Locatie
Recreatiezaal
’t Groentje
MF ruimte

Tijdstip
14.30 uur
10.30 uur
10.30 uur

Dinsdag
Woensdag

30 okt.
31 okt.

Activiteit
RH Singers o.v.b.
Vragenderwijs
Kunstproject
creatief
Sjoelen
Bloemschikken met
Janneke groep 1

‘t Groentje
Rozenkamer

14.30 uur
10.30 uur
10.30 uur

14.30 uur
10.15 uur
14.30 uur

14.30 uur
14.30 – 15.30 uur
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Wist u dat…
Iedere 1e en 2e maandagochtend van de maand komt er een Geestelijke Verzorger
die met een aantal bewoners in gesprek gaat over het geloof, waarbij verschillende
onderwerpen aan bod komen. Er zijn twee groepen die om de week wisselen zodat
iedereen om de twee weken aan de beurt komt.
Iedere vrijdagochtend van de week komen er vrijwilligers zingen op
’t Groentje met de bewoners. De ontvangst is met een kop koffie of thee met een
koekje. Wie mee wil doen komt erbij zitten en zingt gezellig mee. Er worden
verschillende liederen gezongen, zowel christelijk als liedjes van vroeger. Daarnaast
zijn er nog kleine terugkerende activiteiten die om de dag terugkeren. Het gaat dan
om activiteiten zoals: bewegen, beautyverzorging, bakken, brain-training en
sjoelen.
Eén keer per maand op de maandag - of dinsdagochtend wordt er op ’t Groentje van
de Meerzorgafdeling een groep jonge kinderen ontvangen door de bewoners van
Rozenhof. De groep kinderen varieert in de leeftijd van 1 t/m 4 jaar oud. Samen met
de kinderen gaan de bewoners wat lekkers drinken en eten, zingen, een activiteit
uitvoeren zoals kleuren, met de bal gooien of een praatje maken. De kinderen
vinden het erg leuk om de oma’s en de opa’s te ontmoeten en kijken ernaar uit.
Iedere 1e woensdag van de maand wordt er een knutselactiviteit/tekenactiviteit
georganiseerd voor bewoners die dat leuk vinden. De activiteiten verschillen per
maand en per thema. De activiteiten variëren van ’t schilderen van voorwerpen en
schilderdoeken, tot het tekenen van Mandela’s tot het creëren van sfeervolle stenen
potjes met de feestdagen.
Iedere tweede woensdag van de maand komt het bingospel op tafel in de middag.
We hebben een hoop enthousiaste bewoners die graag een spelletje bingo spelen.
Natuurlijk hebben we dan ook mooie prijsjes die er te winnen zijn.
Iedere derde woensdag van de maand wordt de verjaardagenmiddag georganiseerd.
Deze vindt plaats op ’t Groentje tijdens de spelmiddag, de jarigen van de vorige
maand worden in het zonnetje gezet en ontvangen een kleinigheidje.
Iedere tweede donderdagochtend van de maand gaan een viertal bewoners naar
het kinderdagverblijf Samsam aan het einde van de straat. Bij Samsam gaan de
bewoners met de peuters zingen of een activiteit ondernemen, bijvoorbeeld
kleuren, een spelletje enz.
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Iedere derde vrijdagmiddag van de maand komt het kinderdagverblijf Samsam
met vijf peuters naar Rozenhof om met een vijftal bewoners van de Meerzorg
een activiteit te ondernemen.
De bewoners gaan met de peuters zingen en de peuters doen ook andere leuke
activiteiten, zoals bijv. spelletjes spelen.

Stichting Hug4Joy op bezoek
Zaterdag 29 september jl. zijn de dieren op de afdeling ’t Groentje op bezoek geweest.
Stichting Hug4Joy kwam met verschillende dieren van een pony, tot geiten, konijnen
en cavia’s een bezoek brengen aan Rozenhof. De verassingsdieren kwamen om
14.30 uur en werden verwelkomd door de bewoners. Het was een gezellig
beestenboel.
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Puzzel: Doolhof
Kunt u de jongen helpen om bij zijn ballon te komen?

Oplossing vorige maand – Dierenraadsels:
beer / vlinder / kat / krokodil / hond / kikker
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Project Waardigheid & Trots
Ontspanningsmassage:
Op woensdag 5 en 12 september hadden we in ’t kader van Waardigheid en Trots
voor een zestal bewoners een individuele activiteit gepland staan. Hierbij heeft
specialiste Joyce Koenders de dames verwend met een heerlijke voeten en
handmassage onder genot van heerlijke massages olie die lekker geurend zijn,
waardoor bewoners gestimuleerd worden. Bewoners werden er ontspannen van en
hebben volgens de specialist kunnen genieten. Twee afspraken zijn ook gehouden
in de tuin onder ’t genot v.d. zon en de warmte.
Uit lunchen:
Op dinsdag 28 augustus is Debby met 2 bewoners samen met en een vrijwilliger uit
lunchen geweest bij ‘Mirell’. Na eerst uitvoerig de menukaart te hebben doorgenomen
is er uiteindelijk gekozen voor een gerookte zalmfilet met salade en patat. Beide
bewoners hebben ontzettend genoten van de middag, het eten en het gezelschap.
Busuitje ‘de Pluktuin’;
Op donderdag 30 augustus zijn we met een aantal bewoners naar ‘de Pluktuin’ in
Naaldwijk geweest. Hier hebben de dames een meidenmiddag gehad en kunnen
genieten van een heerlijke theetafel met verschillende lekkernijen.
Busuitje ‘Druiventuin’;
Een aantal bewoners zijn op donderdag 13 september met het busuitje naar de
‘Druiventuin’ in ’s Gravenzande geweest. Hier hebben onze bewoners een
rondleiding door de druiventuin gekregen en hebben zij een heerlijke
druivenproeverij ondergaan. Als afsluiting is er ook nog een kop koffie/thee
gedronken met wat lekkers erbij.
Accordeon optreden;
Op vrijdagmiddag 5 oktober vindt er op ’t Groentje een Accordeon optreden plaats
van het ‘Vlinderduo’. Zij treden op van 14.00 tot 16.00 uur waarbij verschillende
muziekthema’s aanbod komen en de bewoners een heerlijke ouderwetse meezing
middag kunnen beleven. Mocht u langs willen komen, dan bent u van harte welkom!
Kunstkracht 55+;
Vanaf dinsdagochtend 8 oktober vindt er van 10.30 tot 11.30 uur weer een nieuw
Kunstproject plaats vanuit de organisatie Kunstkracht 55+. Vorig jaar wast dit
twee keer een dansproject en dit jaar starten we met iets heel anders; een creatief
project!
Tijdens deze 10 wekelijkse creatieve ochtenden gaan een tiental bewoners aan de
slag met verschillende creatieve materialen. Onder begeleiding van 2 kunstzinnige
dames en onze eigen kunstzinnige therapeute René Nuis.
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Busuitjes oktober
Op donderdag 11 oktober gaan we met het busuitje naar Winkelcentrum in Maassluis
waar er met de bewoners gaan shoppen bij allerlei winkels en de middag afgesloten
zal worden met een lekker koffie/thee en een hapje/drankje.
Op donderdag 25 oktober gaan we met het busuitje naar Westlands Museum waar we
ouderwetse gereedschappen en materialen gaan zien die de bewoners waarschijnlijk
nog van vroeger kennen en wordt de middag afgesloten met een lekkere kop
koffie/thee.
Wilt u of een familielid ook mee met de busuitjes? Dat kan!
U kunt zich aanmelden bij de activiteiten begeleidster via: d.sonneveld@careyn.nl
En misschien zien wij u binnenkort! De busuitjes zijn onder voorbehoud, vanwege
weersomstandigheden of andere factoren waardoor het busuitje kan vervallen of de
bestemming kan wijzigen.

Mededelingen
Vitis Welzijn met Muziek
Ook in 2018 heeft Careyn Rozenhof in met Vitis Welzijn
een tweetal matches gemaakt via de organisatie van
Vitis Welzijn met Muziek. Een organisatie die koren sponsort
zodat de koren bij vijf verschillende maatschappelijke ondernemingen (zoals een
woon- zorgcentrum) gratis een optreden kunnen verzorgen. In verband met de grote
van de koren vinden de grootste aantal matches plaats in de recreatiezaal, een klein
aantal zal boven tijdens de verjaardagenmiddag optreden. Mochten optredens
beneden plaatsvinden dan kunnen bewoners ten allertijden meegenieten vanaf
’t Groentje. Er wordt gekeken of ook de bewoners van de Meerzorg naar de
recreatiezaal gebracht kunnen worden. Hier is de activiteiten begeleiding druk mee
bezig. De data ’s zijn bekend. Mogelijkerwijs kan dit nog veranderen naarmate de
tijd verstrekt.
Accordeon vereniging D.O.V.
Maandagavond 8 oktober van 19.30 t/m 20.30 uur in de grote zaal op de begane
grond. Inloop voor het optreden is vanaf 19.00 uur. De uitnodiging wordt binnen kort
verstuurd.
Koor SimplyBest:15 november
Donderdagavond 15 november treedt Koor SimpleBest op van 19.30 t/m 20.30 uur in
de grote zaal op de begane grond. Inloop voor het optreden is vanaf 19.00 uur.
U komt toch ook?!
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Van de cliëntenraad
Beste bewoners, familieleden en mantelzorgers,
Op 11 september kwam de cliëntenraad weer bij elkaar voor de maandelijkse
vergadering. Het laatste uur ook, zoals altijd, in aanwezigheid van de manager.
De cliëntenraad heeft het voornemen om begin november met u allen weer van
gedachten te wisselen over het wonen in Rozenhof en Woerdblok in de breedste zin van
het woord. De familie en mantelzorgers van bewoners van Rozenhof zullen ‘s avonds
uitgenodigd worden en de bewoners, familie en mantelzorgers van Woerdblok worden
‘s morgens uitgenodigd tijdens de koffie. In oktober ontvangt u de uitnodigingen en de
cliëntenraad hoopt dat u met velen aanwezig zal zijn.
Onderzocht gaat worden op welke wijze de gastvrijheid gecoacht kan gaan worden.
Zo missen bijvoorbeeld soms bezoekers een receptie waar vragen gesteld kunnen
worden.
Er zijn nieuwe badges besteld voor de vrijwilligers en op naam voor de verzorgenden,
zodat iedere medewerker herkenbaar is, met name voor bezoekers.
De Dagopvang van Woerdblok heeft een wachtlijst; overwogen wordt om van 4 dagen
naar 5 dagen openstelling van de Dagopvang over te gaan.
De herdenkingsavond op 13 september werd weer, zoals vorige herdenkingen, liefdevol
verzorgd. Familie heeft deze avond als waardevol en mooi ervaren.
Nel Kok, vrijwilligerscoördinator van de Vloot, Rozenhof en Woerdblok was op
uitnodiging aanwezig om bestaande en toekomstige plannen toe te lichten.
Er is een nieuwe folder over vrijwilligerswerk; daarnaast wordt gewerkt aan een boekje
voor vrijwilligers met tips en uitleg.
Momenteel zijn er ongeveer 200 vrijwilligers actief in Rozenhof en Woerdblok en
tegelijkertijd zijn er 200 vrijwilligers te weinig.
Vooral in Rozenhof komt men vrijwilligers te kort om samen met en voor bewoners
diverse leuke dingen te doen. Verder komen er ook regelmatig jongeren 2 dagen per
week stage lopen.
Vrijwilligers en stagiaires inwerken vraagt inspanning en tijd wat regelmatig ontbreekt
door de hoge werkdruk, vertrek van personeel, nieuw personeel en vertrek en komst
van nieuwe vrijwilligers.
Samen met activiteitenbegeleiders en verzorgenden wordt gestreefd naar
samenwerking en goede afstemming om vrijwilligers goed in te werken.
Binnenkort wordt er samen met Vitis Welzijn een training georganiseerd voor vaste
vrijwilligers van Woerdblok om bijzondere vrijwilligers/stagiaires te begeleiden.
Namens de cliëntenraad met vriendelijke groet,
Lia de Gier
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Prikbord, dingen die u misschien nog wilt weten!
Stichting Vrienden van Naaldwijkse
Ouderen
Maakt mooie dingen mogelijk!
Rek.nr. NL04 RABO 0100 9479 80. Wilt u
ons steunen?

Kapster:
Ingrid Kooijmans / tel. 06 285 844 16
De kapster via Careyn Rozenhof
Bel voor een afspraak!
telnr. 06 467 769 98

Vrijwilligers gezocht
Zin in een leuk zinvol gezellig sociaal
interessant avontuur?
Kom dan vrijwilligerswerk bij ons doen!
Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met Nel Kok, telnr. 06-20534314
Of mail naar n.kok@careyn.nl

Compliment of klacht
Als u een klacht heeft, bespreek deze dan
eerst met de medewerker of de eerst
verantwoordelijke verzorgende. Meestal
wordt het in dergelijk gesprek opgelost.
Indien u niet tevreden bent met het
antwoord of de oplossing kunt u zich
wenden tot de regiomanager.

De cliëntenraad bestaat uit:
Dhr. N. v.d. Berg, voorzitter /tel; 640 035
Mw. L. de Gier, secr.
/tel;
070 325 77 14
Dhr. A Vijverberg
/ tel; 623 340
Mw. A.E.T. Damen-Kleijn / tel; 631 425
Mw. A. van Zeijl-Klumpers / tel;
06 127 037 25
Mailadres: info.rozenhof@careyn.nl

mai

Geestelijke zorg
Pastor W. Hoefman
Ron Lock – telnr. 06 839 135 31
Via de verzorging kunt u een afspraak
maken.

Bloedprikken behandelcentrum
Ma t/m do van 7.30 - 16.00 uur
Vrijdag van 7.30-12.00 uur op de
1e etage, ingang via de centrale
huisartsenpost.
Er is een lift aanwezig!

Careyn Rozenhof
Anjerlaan 49, 2671 KH Naaldwijk
Telefoon: 0174 - 626 665 optie 1
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