Beste bewoners en mantelzorgers,
Even voorstellen, wij zijn verzorgende van Woerdblok in Villa 1, Villa 2 en Villa 3 en wij
hebben de opleiding GVP gedaan.
Wat is en betekent de afkorting GVP en wat doet een GVP’er?
GVP betekent Gespecialiseerde Verzorgende in de Psychogeriatrie, een GVP’er
richt zich vooral op de psychogeriatrische cliënt met zijn specifieke problemen en
benaderingswijze (dementie). Zij begeleiden en ondersteunen de cliënt en geven
informatie aan de mantelzorgers, vrijwilligers en collega’s die dit op dat moment nodig
hebben. Soms raakt de mantelzorger langzaam iemand kwijt bijvoorbeeld een partner
een ouder, een broer of zus, of een goede vriend. Dit kan komen door ouderdom of
dementie. Dit is een moeilijk proces en daardoor kunt u als mantelzorger overbelast
raken omdat u niet meer zo goed weet hoe u met sommige situaties om moet gaan en
wat te doen. Het kan zijn dat er meerdere factoren spelen en u geen hulp durft te
vragen, die u misschien wel wenst. Wij als GVP’er kunnen u hierbij helpen d.m.v. een
luisterend oor of door te adviseren in bijvoorbeeld de omgang.
Wij helpen u hier graag bij! Als u een gesprek of advies wilt kunt u met de volgende
GVP’ers contact opnemen.
Met vriendelijk groet,
Corinne Torenstra (villa 2)
Tilly Zeestraten (villa 2)
Wil van Eeten (villa 1)
Marnienke Lagraauw (villa 3)
Tamara Tetenburg (villa 1)

v.l.n.r. Corinne Torenstra, Tilly Zeestraten, Wil van Eeten,
Marnienke Lagraauw en Tamara Tetenburg

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

Volgende uitgave: maart 2019
Uiterste aanleverdatum kopij:
21 februari 2018
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Hoe tevreden bent u over Woerdblok?
Op ZorgkaartNederland.nl kunt u deze vraag beantwoorden. Het vraagt twee
minuten van uw tijd. U kunt onze zorg een cijfer geven en u kunt uw ervaring
delen met anderen. Daarmee helpt u nieuwe bewoners. Zij weten dan vooraf
meer over deze locatie. De medewerkers gebruiken de website om de zorg nog
beter af te stemmen op uw wensen.
Hoe kan ik een waardering plaatsen?
Ga naar de website www.zorgkaartnederland.nl en type in de zoekbalk:
Woerdblok, Naaldwijk. Klik op zoeken en vervolgens op Careyn Woerdblok. Als u
daarna klikt op de oranje knop Waarderen > kunt u cijfers geven. Beschrijf vooral
ook uw ervaringen in het open veld. Wanneer u dit artikel digitaal leest, klik dan
hier. U kunt dan direct beginnen met uw waardering.

Activiteiten februari 2019
Dag

Datum

Activiteit

Vrijdag

1 feb.

Bewegen voor
ouderen

Vrijdag
Vrijdag

1 feb.
1 feb.

Kerkelijke viering
Soos middag /
borrel uurtje

Zondag

3 feb.

Kerk in beeld op
het scherm

Locatie /
kosten
Restaurant
€ 1,- voor
bezoekers
De koepel
Restaurant
€ 1,- per
drankje
Restaurant

Tijdstip
10.45 - 11.30 uur

15.00 - 16.00 uur
16.00 - 17.00 uur

aanvang 10.00 uur
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Dag

Datum

Activiteit

Maandag

4 feb.

Zang met Jaap en
de kids van Kwest
Duofiets (bij slecht
weer niet) met
vrijwilliger Ria
Klaverjassen
Bewegen met Linda

Maandag

4 feb.

Maandag
Maandag

4 feb.
4 feb.

Dinsdag

5 feb.

Dinsdag

5 feb.

Dinsdag

5 feb.

Dinsdag

5 feb.

Woensdag

6 feb.

Woensdag
Woensdag

6 feb.
6 feb.

Woensdag

6 feb.

Woensdag

6 feb.

Donderdag
Donderdag
Donderdag

7 feb.
7 feb.
7 feb.

Vrijdag

8 feb.

Vrijdag
Vrijdag

8 feb.
8 feb.

Kerkelijke viering
Soos middag /
borrel uurtje

Zondag

10 feb.

Kerk in beeld op
het scherm

Zangvereniging
Het Woerdblok
Braintrainer met
Ineke
Breicafé
“Het haakpunt”
Creatief met Linda:
Sneeuwpop van
sok
Beter Horen
Spreekuur
Bibliotheek
Bewegen

Kleding herstel
werkzaamheden
met mw. Tamerus
Bingo
met kids van Kwest
Braintrainer Anneke
Silverfit
Snackmiddag:
Huzarenslaatje
Bewegen voor
ouderen

Locatie /
kosten
Restaurant

Tijdstip

Opgeven bij
het
Restaurant
Restaurant
Restaurant
€ 1,- voor
bezoekers
Restaurant

13.30 - 15.30 uur

Restaurant

10.00 - 11.30 uur

Restaurant

14.30 - 16.00 uur

Restaurant
€ 2,-

15.00 – 16.00 uur

Restaurant

10.15 - 11.15 uur

Restaurant
Restaurant
€ 1,- voor
bezoekers
Restaurant

10.30 - 11.00 uur
10.45 - 11.30 uur

Restaurant
€2,Restaurant
Restaurant
Restaurant
€ 3,Restaurant
€ 1,- voor
bezoekers
De koepel
Restaurant
€ 1,- per
drankje
Restaurant

15.00 – 16.30 uur

10.15 - 11.15 uur

14.00 - 16.00 uur
15.00 - 15.45 uur

10.00 - 11.00 uur

14.00 – 15.00 uur

10.00 - 11.30 uur
10.00 - 10:45uur
Vanaf 16.30 uur
10.45 - 11.30 uur

15.00 - 16.00 uur
16.00 - 17.00 uur

aanvang 10.00 uur
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Dag

Datum

Activiteit

Maandag

11 feb.

Maandag
Maandag

11 feb.
11 feb.

Duofiets (bij slecht
weer niet) met
vrijwilliger Ria
Klaverjassen
Bewegen met Linda

Dinsdag

12 feb.

Dinsdag

12 feb.

Dinsdag

12 feb.

Woensdag

13 feb.

Woensdag
Woensdag

13 feb.
13 feb.

Donderdag

14 feb.

Donderdag

14 feb.

Donderdag

14 feb.

Vrijdag

15 feb.

Vrijdag
Vrijdag

15 feb.
15 feb.

Kerkelijke viering
Soos middag /
borrel uurtje

Zondag

17 feb.

Kerk in beeld op
het scherm

Zangvereniging
Het Woerdblok
Braintrainer met
Ineke
Breicafé
“Het haakpunt”
Bewegen

Bibliotheek
Kinderkoor
‘Eigenwijs’
Braintrainer met
Anneke
Beestenboel SKIP
Met kindjes van
Kwest
Snackmiddag:
Toast Hawaï met
muziek van Jan v.d.
Spek
Bewegen voor
ouderen

Locatie /
kosten
Opgeven bij
het
Restaurant
Restaurant
Restaurant
€ 1,- voor
bezoekers
Restaurant

Tijdstip

Restaurant

10.00 - 11.30 uur

Restaurant

14.30 - 16.00 uur

Restaurant
€ 1,- voor
bezoekers
Restaurant
Restaurant

10.45 - 11.30 uur

Restaurant

10.00 – 11.30 uur

Restaurant

10.00 – 10:45uur

Restaurant
€ 3,-

Vanaf 16.30 uur

Restaurant
€ 1,- voor
bezoekers
De koepel
Restaurant
€ 1,- per
drankje
Restaurant

10.45 - 11.30 uur

13.30 - 15.30 uur

14.00 - 16.00 uur
15.00 - 15.45 uur

10.00 - 11.00 uur

10.30 - 11.00 uur
16.00 - 17.00 uur

15.00 - 16.00 uur
16.00 - 17.00 uur

aanvang 10.00 uur
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Dag

Datum

Activiteit

Maandag

18 feb.

Maandag

18 feb.

Maandag
Maandag

18 feb.
18 feb.

Bloemschikken met
Janneke (opgeven
bij het restaurant)
Duofiets (bij slecht
weer niet) met
vrijwilliger Ria
Klaverjassen
Bewegen met Linda

Dinsdag

19 feb.

Dinsdag

19 feb.

Dinsdag

19 feb.

Dinsdag

19 feb.

Woensdag

20 feb.

Zangvereniging
Het Woerdblok
Braintrainer met
Ineke
Creatief met Mieke
Creatief met
knopen
Breicafé
“Het haakpunt”
Bewegen

Woensdag
Woensdag

20 feb.
20 feb.

Bibliotheek
Bingo

Donderdag

21 feb.

Donderdag

21 feb.

Braintrainer
met Anneke
Quiz bij de koffie

Donderdag

21 feb.

Vrijdag

22 feb.

Vrijdag
Vrijdag

22 feb.
22 feb.

Kerkelijke viering
Soos middag /
borrel uurtje

Zaterdag
Zondag

23 feb.
24 feb.

Carnavals optreden
Kerk in beeld op
het scherm

Snackmiddag:
Loempia
Bewegen voor
ouderen

Locatie /
kosten
Restaurant
€5,-

Tijdstip

Opgeven bij
het
Restaurant
Restaurant
Restaurant
€ 1,- voor
bezoekers
Restaurant

13.30 - 15.30 uur

Restaurant

10.00 - 11.30 uur

Restaurant
€ 2,-

10.30 - 11.30 uur

Restaurant

14.30 - 16.00 uur

Restaurant
€ 1,- voor
bezoekers
Restaurant
Restaurant
€2,Restaurant

10.45 - 11.30 uur

Restaurant

10.15 – 11.30 uur

Restaurant
€ 3,Restaurant
€ 1,- voor
bezoekers
De koepel
Restaurant
€ 1,- per
drankje
Restaurant
Restaurant

Vanaf 16.30 uur

10.30 - 11.30 uur

14.00 - 16.00 uur
15.00 - 15.45 uur

10.00 - 11.00 uur

10.30 - 11.00 uur
15.00 - 16.30 uur
10.00 - 11.30 uur

10.45 - 11.30 uur

15.00 - 16.00 uur
16.00 - 17.00 uur

14.30 - 16.00 uur
aanvang 10.00 uur
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Dag

Datum

Activiteit

Maandag

25 feb.

Maandag
Maandag

25 feb.
25 feb.

Duofiets (bij slecht
weer niet) met
vrijwilliger Ria
Klaverjassen
Bewegen met Linda

Dinsdag

26 feb.

Dinsdag

26 feb.

Dinsdag

26 feb.

Woensdag
Donderdag
Donderdag

27 feb.
28 feb.
28 feb.

Vrijdag

1 mrt.

Vrijdag
Vrijdag

1 mrt.
1 mrt.

Kerkelijke viering
Soos middag /
borrel uurtje

Zondag

3 mrt.

Kerk in beeld op
het scherm

Zangvereniging
Het Woerdblok
Braintrainer met
Ineke
Breicafé
“Het haakpunt”
Bewegen
Braintrainer Anneke
Snackmiddag:
Patat met Kroket
Themamaaltijd is
doorgeschoven
naar volgende
week
Bewegen voor
ouderen

Locatie /
kosten
Opgeven bij
het
Restaurant
Restaurant
Restaurant
€ 1,- voor
bezoekers
Restaurant

Tijdstip

Restaurant

10.00 - 11.30 uur

Restaurant

14.30 - 16.00 uur

Restaurant
Restaurant
Restaurant
€ 3,-

10.45 - 11.30 uur
10.00 - 11.30 uur
Vanaf 16.30 uur

Restaurant
€ 1,- voor
bezoekers
De koepel
Restaurant
€ 1,- per
drankje
Restaurant

10.45 - 11.30 uur

13.30 - 15.30 uur

14.00 - 16.00 uur
15.00 - 15.45 uur

10.00 - 11.00 uur

15.00 - 16.00 uur
16.00 - 17.00 uur

aanvang 10.00 uur

Wijzigingen onder voorbehoud
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Activiteiten- en consumptiekaarten
Bij dezen willen wij extra aandacht vragen voor het bestaan van activiteiten- en
consumptie kaarten. Beiden kaarten zijn te verkrijgen in € 10,- en
€ 20,-. U kunt de kaarten aanschaffen bij het restaurant, de activiteitenkaarten zijn
ook nog bij de activiteitenbegeleiders te verkrijgen. Met de consumptiekaarten kunt
u bijvoorbeeld de vrijdagmiddag borrel betalen, de snackmiddag maar ook de
boodschappen uit het winkeltje.
Met een activiteitenkaart kunt u bijvoorbeeld de bingo, het bloemschikken of een
busuitje betalen.
Het is voor u en ons prettig als er meer met de kaarten wordt gewerkt, wij hoeven
zo minder geld in ontvangst te nemen en schrappen van de kaart af wat nodig is. Is
de kaart vol dan kunt u een nieuwe aanschaffen.
De kaarten kunnen ook bij het restaurant of activiteitenbegeleiders in beheer
blijven, zodat ze niet kwijt kunnen raken. Heeft u hier over vragen, neemt u dan
even contact met ons op!
Namens de activiteitenbegeleiding

Wat een verassing!
Op woensdag 9 januari jl. kwamen er 2 zusters vragen of ik mee wilde doen, maar
de zusters wilde nog niet vertellen wat zij gingen doen. Ik stemde gelijk toe.
Een week later kwamen de zusters met de brief, zij wilde in Villa 2 een High Tea
organiseren. Zuster Marian had deze opdracht van school gekregen en zij moest iets
maken voor de bewoners. Op woensdag 16 januari werd ik verwacht op de
1e etage in de huiskamer. We kwamen met negen dames van de Villa binnen in de
huiskamer welke was omgetoverd tot feestzaal, prachtig versierd.
De tafel was keurig gedekt en wij werden hartelijk ontvangen en mochten een
plekje zoeken aan tafel. Nou we konden gelijk beginnen!
Er was een standaard met heerlijke witte broodjes gevuld met zalm, sla, tomaat en
een klein toefje mosterd/mayonaise en ook broodjes met ham, sla, tomaat en
mayonaise. Zuster Iris had kleine bolletjes gebakken daar kon je mascarpone en jam
op doen en er waren heerlijke soesjes, wafels en nog veel meer lekkers zoals een
standaard vol met heerlijke bonbons.
En nu vergeet ik nog de lekkere kopjes thee die wij hebben gehad. Het was super
gezellig onder elkaar en iedereen vond het geweldig!
Daarom wil ik namens al deze dames, zuster Marian en zuster Iris bedanken voor wat
jullie voor ons gedaan hebben.
Met vriendelijke groet,
Mevrouw T. Koene
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Puzzel: Woordzoeker bruiloft
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Streep alle woorden weg, de overgebleven letters vormen de oplossing!
Lever de oplossing voor 20 februari met onderstaand strookje bij het restaurant en
maak kans op de prijs.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Oplossing woordzoeker - Bruiloft
Naam: _________________________________________________________
Adres of app. nr: ________________________________________________
Oplossing: ______________________________________________________
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uit de juiste oplossingen trekken wij de winnaar, de prijs wordt eind
februari overhandigd.
Veel puzzelplezier!
Oplossing van de Woordzoeker Winter:

Hoera IJsvrij
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Wist u dat?
Bibliotheek
Iedere woensdagochtend van 10.30 tot 11.00 uur is de bibliotheek
in het restaurant geopend.

Brain trainer plus
Iedere dinsdag- en donderdagochtend van 10.00 tot 11.30 uur.
Activeer uw geheugenfuncties spelenderwijs en zorg voor een
positieve / leerzame ochtend.
Onder begeleiding van een vrijwilliger leert u stapsgewijs werken met de
spelcomputer. Kom naar het restaurant en maak uw aanwezigheid kenbaar aan
de activiteitenbegeleiding en zij introduceren u aan de vrijwilliger.

Verstelwerkzaamheden aan uw kleding
Heeft u kleding waar klein verstelwerkzaamheden aan nodig zijn?
Elke eerste woensdag van de maand is er een vrijwilligster
aanwezig in het restaurant om u kleding te herstellen
vanaf 14.00 uur.
1e beste buurbankje
Op elke 2e zondag van de maand is er het eerste beste buurtbankje van Careyn
Woerdblok. Samen met de alleen gaande ouders tussen 14.00 en 15.30 bent u van
harte welkom voor een praatje of een kopje koffie.

Koffie, breien en haken
Elke dinsdagmiddag vanaf 14.30 uur zijn we bij Careyn Woerdblok
in ons Breicafé “’t Haakpunt” aanwezig om gezellig bijeen te zijn
met een handwerkje of alleen voor de gezelligheid met een
kopje koffie en een praatje. Als het U aanspreekt, kom eens kijken,
er wacht een warm welkom.

Klaverjassen in Woerdblok
Iedere maandag om 14.00 uur start het klaverjassen in het restaurant.
Uiteraard krijgt u van ons dan ook een lekker kopje koffie/thee erbij.
Onder begeleiding van vrijwilligers zijn er ondertussen al 4 tafels.
Wilt u mee spelen? Meldt u dit dan voor 14.00 uur, dan zorgen wij voor een plekje
aan een tafel. U bent van harte welkom!
Woont u niet in Woerdblok en wilt u toch meespelen, ook dan bent u van harte
welkom. Bezoekers dienen echter wel hun consumpties af te rekenen.
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Kerkelijke activiteiten in Woerdblok
Datum

aanvang

voorganger

viering

08 feb.
15 feb.
22 feb.

15.00 uur ds. M. de Vries
15.00 uur pastoor J. Steenvoorden
15.00 uur ds. R. Lock

Avondmaalsviering
R.K. viering
Oecumenische viering

Iedere vrijdagmiddag is er voor u als bewoner gelegenheid om in de Koepel van het
Woerdblok een Oecumenische of een Rooms katholieke viering bij te wonen. Ook is
er voor u gelegenheid om op zondagmorgen in het restaurant, via een groot scherm,
een kerkdienst te volgen vanuit de Ontmoetingskerk in Naaldwijk en zo verbonden te
zijn met deze geloofsgemeenschap.
De aanvangstijd van de kerkdienst is: 1e en 4e kwartaal om 10.00 uur
2e en 3e kwartaal om 09.30 uur
We zullen deze kerkdienst ook vermelden op het publicatiebord en eventuele
veranderingen aan u doorgeven.
pastor W. Hoefman Dienst Geestelijke Verzorging
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Nieuws van de cliëntenraad
Beste bewoners, familie en mantelzorgers,
Zoals u weet had de cliëntenraad in de maand december geen vergadering, dus u heeft ons
gemist in het maandblad van januari, Samen in Rozenhof en Samen in Woerdblok. Maar we
hadden in januari inmiddels de eerste vergadering in het nieuwe jaar, dus bij deze weer
een stukje met informatie van de cliëntenraad.
De nieuwjaarsreceptie op 2 januari was gezellig en wij hopen voor u allen dat 2019 een
voorspoedig jaar gaat worden en wij u in het nieuwe jaar weer regelmatig gaan
ontmoeten.
Op 1 november ‘s morgens vonden de jaarlijkse huiskamergesprekken plaats met de
bewoners, familie en mantelzorgers in Woerdblok.
Op 5 november was de familieavond van bewoners van Meerzorg in Rozenhof en
Kleinschalig Wonen in Woerdblok. Alle vragen, opmerkingen en suggesties zijn inmiddels
besproken met het management.
Aandachtspunten zijn onder andere de grote schoonmaak dag, het wassen van de gordijnen
en vitrage en het zemen van de ramen.
Met Arcade zijn onderhoudszaken van het gebouw Woerdblok in behandeling. Ook wordt
met Arcade overlegd over de omgeving van de tuin en worden er sponsors gezocht voor
aanschaf van tuinmeubilair.
De warme maaltijden en de broodmaaltijden hebben de aandacht evenals de variatie van
het aanbod van activiteiten.
Voor de familie en contactpersonen van bewoners zal gestreefd worden naar duidelijkheid
over wie het aanspreekpunt is tijdens vakantie of afwezigheid van de EVV’ers (Eerste
Verantwoordelijke Verzorgende).
In Rozenhof zijn de zorgmedewerkers niet altijd zichtbaar terwijl men altijd aanwezig is.
Een nadrukkelijk streven is dat er, met name in de huiskamer, altijd iemand zichtbaar
aanwezig is.
Wat de bejegening betreft; er worden afspraken met bewoners en familie gemaakt hoe de
bewoner aangesproken wenst te worden. Sommige bewoners willen graag met je, jij en
voornaam worden aangesproken terwijl andere bewoners met mevrouw en mijnheer willen
worden aangesproken.
Verder kwam tijdens de vergadering het volgende ter sprake.
Ook al is het schoonmaakbedrijf nog niet bekend, betreffende de schoonmaak zal er op 3
juni een onafhankelijke kwaliteitsmeting plaats vinden in Rozenhof en Woerdblok. Hierbij
zal ook een afvaardiging van de cliëntenraad aanwezig zijn.
Dit jaar zullen de besprekingen voortgang vinden over het ECD (Elektronisch Patiënten
Dossier).
Als laatste willen wij u het volgende onder uw aandacht brengen.
Familie en/of mantelzorgers van bewoners hebben soms vragen over bijvoorbeeld het
medicijngebruik of hebben andere (zorg)vragen.
U kunt uw vraag/vragen te allen tijde stellen aan de vaste EVV’er (Eerst Verantwoordelijk
Verzorgende). Heeft u als bewoner van Woerdblok of u als familie vragen over
mankementen in een appartement kunt u dit melden bij Astrid Tolhuisen. Zij geeft dit dan
door aan het desbetreffende bedrijf om het mankement op te lossen.
Met vriendelijke groet namens de cliëntenraad,
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?
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

Openingstijden van het restaurant
Maandag t/m zondag van 9.00 tot 17.00
uur, donderdag uitgezonderd. U kunt bij
ons pinnen of betalen met de
consumptiekaart welke verkrijgbaar is in
het restaurant.

Pedicure:
Joyce Koene pedicure Happy Feet
telnr. 06 467 769 98

Kapster aan huis
Hennie Spaans / tel. 06 225 718 00
Marian Boerman / tel. 0174 640 660
Bel voor een afspraak!

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
info.woerdblok@careyn.nl

Mailadres: info.woerdblok@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 manager zorg.

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!
Iedere maandag om ongeveer
14.00 uur staat Theo voor u klaar om
rolstoelbanden op te pompen

Careyn Woerdblok
Schiereiland 51, 2673 CX Naaldwijk
Telefoon: 0174-711 944
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