Nieuwsbrief 3 - 2019
De herfst heeft inmiddels zijn intrede gedaan en dan is het heerlijk om nog terug te kunnen blikken op een
super gezellige én warme bewonersvakantie. Uiteraard is er de afgelopen tijd nog veel meer gebeurd en
kijken we in deze nieuwsbrief ook weer vooruit, zelfs voorzichtig al richting 2020.
Wij wensen jullie veel leesplezier en mochten er vragen en/of opmerkingen zijn, dan horen wij het graag.
Hartelijke groet, team Voornse Hoeve.

Ontwikkelingen
Geef me de 5!
De kop is eraf! We hebben er twee dagen op zitten van de basiscursus en wat is het leerzaam. En wat is
het fijn om met collega's deze stof door te spreken en te oefenen. Niet alleen zorgt deze cursus voor een
kennisvergroting maar ook voor teambuilding. En dat is erg mooi om te zien. De afgelopen twee
cursusdagen hebben in het teken gestaan van het bespreken van theorie, het doen van oefeningen en
rollenspellen en ook is er aan de hand van eigen beeldmateriaal van onze bewoners goed geanalyseerd

wat er al goed gaat en wat er verbeterd kan worden. Voor de ouders die hun toestemming hebben
gegeven voor het filmen van hun kind: heel erg bedankt! Hierdoor kunnen wij met elkaar nog beter het
geleerde toepassen. Op naar nog twee enerverende cursusdagen van de basiscursus.

Medewerkerstevredenheid, evaluatievragenlijst bewoners en ouders/vertegenwoordigers
Inmiddels hebben alle bewoners de vragenlijst ingevuld en wat een geweldig zelfinzicht hebben ze. De
ingevulde vragenlijst is onderdeel van het zorgplan, dus de persoonlijk begeleider zal de antwoorden van
de bewoner, afhankelijk van de relevantie en bruikbaarheid, gebruiken bij het opstellen van het zorgplan.
Ook de vragenlijsten met betrekking tot de medewerkerstevredenheid zijn allemaal ingevuld. De
verwerking hiervan zal wat tijd in beslag nemen en afhankelijk van de uitkomsten wordt dit verder door ons
opgepakt.
Er zijn al wat evaluatiegesprekken geweest met ouders, ook staan er gesprekken gepland en daarnaast
worden er nog gesprekken gepland in 2020. Hierin is het ook prettig te horen en te lezen hoe ouders over
bepaalde onderwerpen denken, want daar kunnen wij wat mee!

Update boerderij
Er is weer veel veranderd in korte tijd. Zo zie je maar dat het nooit saai zal zijn bij de Voornse Hoeve. Dit
heeft natuurlijk zijn weerslag op de bewoners, maar op deze manier leren zij en worden zij begeleid in het
omgaan met veranderingen op divers gebied. Zowel John als Quinten hebben ons verlaten. John is zijn
weg naar meer zelfstandigheid ingeslagen en woont in Waalwijk, vlakbij zijn geliefde Efteling. Quinten
woont weer bij zijn ouders, jammer genoeg hebben wij geen afscheid van hem kunnen nemen. Maar de
lege plekken hebben ook weer gezorgd voor erg leuk 'samenwoonnieuws'. Reinout en Lysanne wonen
namelijk samen. Zij hebben beiden een eigen appartement maar delen die met elkaar. Rudy is intern
verhuisd naar het 'oude' appartement van John. Op de Catharinahoeve kunnen wij een nieuwe bewoner
verwelkomen, namelijk Bradley. En ook op de Voornse Hoeve komen er twee nieuwe bewoners! Timon en
Shivano. Timon voetbalt op dinsdagavond al mee met de bewoners en ook Shivano is al enigszins bekend,
want hij volgt dagbesteding bij kunstZinnig! Al met al best wat veranderingen. En ander nieuws: Joanne
(uitgerekend in januari) en Anne (uitgerekend in februari) zijn zwanger! Tijdens hun zwangerschapsverlof
zullen zij vervangen worden door een collega die tijdelijk pb-er wordt van 'hun' bewoner(s). Ook Jamilla,
onze stagiaire, is zwanger (uitgerekend in maart) én of dat nog niet genoeg is, is ook Janne zwanger! Zij is
uitgerekend in mei...

_____________________________________________________________________

De dagen werden warmer en

De bewonersvakantie - bijdrage
door Romy
De warmste week van het jaar stond
op de planning, de week van de
bewoners vakantie. Pim, Sharon,
Vieve en Lennox waren er ook
gezellig bij!
Maandagochtend vertrokken we met
de wagens volgeladen richting
Limburg. Onderweg zijn we gestopt
om met elkaar te lunchen. Hierna
reden we gezamenlijk met elkaar
door naar de huisjes van Landgoed
Terlingerhoeve. Eenmaal
aangekomen kon iedereen zijn
kamer kiezen en werden de spullen
uitgeladen. In de avond hebben we
gezellig met elkaar bij de huisjes
gegeten.
De tweede dag was het tijd om eens
goed gebruik te maken van de de
eerste volle vakantie dag. We zijn
naar het zwembad gegaan voor
verkoeling.

daarom leek het ons een goed idee
om nog meer verkoeling te zoeken in
de grotten van het mergelrijk.
Aansluitend zijn we Valkenburg
ingelopen, de hitte zat niet erg mee,
dus we hadden wel een ijsje
verdiend. Terug bij de huisjes zijn er
badjes neergezet, zodat er nog meer
verkoeling opgezocht kon worden.
Een watergevecht kon ook niet
ontbreken.
Een veelzijdige vakantie waarin we
nog zijn gaan eten bij Happy Italy.
Hebben we gedanst op het
kadefeest in Maastricht. Het
drielandenpunt bezocht, om
vervolgens door te rijden naar Aken.
Ook is een aantal bewoners nog
lekker fanatiek gaan lasergamen. De
laatste dag was Lennox jarig en zijn
we naar GaiaZOO geweest. De
laatste maaltijd hebben we met
elkaar genoten in een
Pannenkoekhuis. Wat een
topvakantie!

Hoi allemaal,
Ik ben Evitha Lesierse ik ben 20 jaar oud en woon in Hellevoetsluis. Ik volg de opleiding persoonlijk
begeleider specifieke doelgroepen niveau 4 leerjaar 2 op het Albeda in Spijkenisse. Vanaf 4 oktober
2019 tot en met 12 juli 2020 kom ik stagelopen op de Voornse Hoeve.
Ik zal even wat meer over mijzelf vertellen, ik heb vorig schooljaar stagegelopen op een woongroep
met kinderen en jongvolwassenen met een lichtverstandelijke beperking en dit vond ik erg leuk!
Ik woon nog thuis samen met mijn ouders, ik heb 2 oudere zussen en ook ben ik trotse tante van 3

kleine kinderen. Ik vind het leuk om af te spreken met vriendinnen en om paard te rijden.
Ik hoop een leuke tijd met jullie tegemoet te gaan, en veel van jullie te kunnen leren!
Tot ziens!
Evitha Lesierse.

______________________________________
Mijn naam is Dian! Ik ben 18 jaar en woon in Hoogvliet. Ik vind het heel erg leuk om met mijn vriendinnen
af te spreken en gezellig een hapje te gaan eten! Mijn vriend en ik vinden het beide leuk om naar de film te
gaan, dus doen we dit ook regelmatig!
Mijn hobby is handballen. Ik train elke week op dinsdag en donderdag. En zondag spelen wij altijd een
wedstrijd. Dit vind ik erg leuk, omdat je dit samen in een team doet. En ik blijf in beweging :).

Groetjes,
Dian

kunstZinnig! bijdrage door Marjolein Groot - Belder
MARKTEN
Met kunstZinnig! zijn we de afgelopen zomer aanwezig geweest op 3 verschillende markten. De Bos en
Burchtfair, de markt bij de welkomstkerk in Rockanje en de creamarkt bij de Duinhuisjes in Oostvoorne.
Het waren gezellige dagen, leuk dat we ons gezicht ook eens in Rockanje konden laten zien. Na de
creamarkt kwamen we zelfs in de krant! De eerstvolgende markt zal een kerstmarkt zijn.
Op zaterdag 7 december staan wij in bejaardenhuis 'Leemgaarde' van 10-15 uur, adres: Patrijzenlaan 8 in
Oostvoorne. Op zaterdag 21 december staan we in Mercato van 10-15 uur, adres Wilhelm Tellplaats 56
in Hoogvliet. Wij hopen jullie dan te zien!
ATELIER
In het atelier zijn we druk met veel verschillende werkstukken. Laatst hebben we een mooi picto bord
gemaakt voor bij de dieren op de Voornse Hoeve. We maken super leuke onderzetters met quotes erop,
een setje van 6 in een bakje voor 10 euro. We hebben een houten reuzen domino voor in de tuin, voor 15
euro. En ook allerlei verschillende tekstborden, de prijs is afhankelijk van de grootte van het bord. We
kunnen er een tekst naar wens op zetten.
Wij werken op kunstZinnig! graag in opdracht. Als we iets kunnen maken wat speciaal bestemd is voor

iemand, dan werkt dat heel motiverend voor onze medewerkers!
Wist u dat we bijvoorbeeld ook opdrachten aannemen voor feesten en partijen? Op dit moment zijn we
bezig met een opdracht voor een bruiloft. Wij maken een grote houten boom met meer dan 100 houten
hartjes als bladeren eromheen. Op de hartjes kunnen de gasten een boodschap schrijven aan het
bruidspaar. Dit is een voorbeeld, maar er is van alles mogelijk. Heeft u een idee of speciale wens? Neem
dan gerust contact op met ons, dan kunnen we kijken naar de mogelijkheden. Het is wel belangrijk dat u
hier geruime tijd van tevoren mee komt, omdat het voor veel medewerkers niet prettig is om onder grote
tijdsdruk te werken.
Wij zien u graag eens in de winkel of op één van de markten. De winkel is geopend op maandag,
woensdag en donderdag van 10.00 tot 16.00 uur (Voorweg 94 in Oostvoorne). En natuurlijk kunt u ons
volgen op Facebook.

Werkkleding
En een leuk nieuwtje: de dagbesteders van de
klussendienst, tuin- en dierverzorging,
houtbewerking en kunstatelier hebben sinds deze
week allemaal dezelfde werkkleding, verzorgd
door de Voornse Hoeve!
Epilepsie Night Walk
In de week van 28 oktober is er volop koekjes
gebakken voor het goede doel: de Epilepsie
Night Walk. Op 2 november a.s. heeft Bas
hieraan meegedaan en wij wilden natuurlijk
zoveel mogelijk geld ophalen voor dit mooie doel.
En dat is zeker gelukt!

Movisie - bijdrage door Sanneke en Fabian
Een aantal bewoners van de Catharinahoeve en de Voornse
Hoeve hebben meegewerkt aan een project van Movisie. Movisie
is een kennisinstituut dat is gespecialiseerd in sociale
vraagstukken. Zij maken in opdracht van het ministerie van VWS
16 persona’s (profielen) van jongeren. In het kort gaat het erom
dat zij graag willen weten wat onze bewoners bezig houdt. Ze
willen weten hoe het leven van onze bewoners er uit ziet, waar ze
behoefte aan hebben, wat ze leuk vinden om te doen, waar ze
tegen aanlopen etc. Movisie is met twee leuke bijeenkomsten in
gesprek gegaan met een aantal van onze bewoners en met hen is
1 profiel (persona) gemaakt waarin iedereen zich kon
vinden. Movisie zal de persona uitwerken en het resultaat krijgen
wij natuurlijk ook.

Hieronder een stukje van Fabian over de twee bijeenkomsten:
We hebben met plaatjes gewerkt waar je over je zelf moest
vertellen, bijvoorbeeld het zwembad waar ik moeite mee had met
uit en aankleden. We moesten 1 persona maken met meerdere
mensen. Ze wouden weten hoe wij in elkaar zitten, bijvoorbeeld
werk , leven, hobby’s enzovoorts.
In de 2e bijeenkomst gingen we de persona afmaken met alle
ideeën en gedachtes. Dat werd 1 persona.
We moesten een toekomst blad maken ook met “hoe zitten wij in
elkaar” bijvoorbeeld, een eigen huisje, met af en toe begeleiding
en bijvoorbeeld samen dingen doen met vrienden.
We hebben dat blad met elkaar besproken. Het waren bijzondere
verhalen omdat iedereen andere dingen had.
Hierna gingen we de naam van de persona bedenken. De naam
is Nikki en Nikkie is 24 jaar oud.
We gingen ook de persona tekenen en mochten bedenken welke
kleur haar en kleur ogen enzovoorts.
Ik, Fabian vond het erg interessant! Bedankt Movisie Evert en
Roos voor de les!

______________________________________

UPDATE OUDERRAAD
Na de splitsing van de ouder- en bewonersraad in een aparte ouderraad en een aparte bewonersraad is er
een nieuw lid bij de ouderraad. Haar naam is Dieuwertje Troost, zij is moeder van Bas op de
Catharinahoeve.

UPDATE BEWONERSRAAD
Na de oproep in de vorige nieuwsbrief zijn er behoorlijk wat aanmeldingen ingediend door enthousiaste
bewoners. Hartstikke leuk om te merken dat bewoners ook echt een stem willen hebben. Inmiddels zijn de
kandidaten bekend. Voor de Voornse Hoeve zijn er twee nieuwe leden: Reinout en Gaby. Op de
Catharinahoeve is één lid benoemd: Maurena. Mitchell was al lid van de bewonersraad. Om de bewoners
te begeleiden in deze (nieuwe) rol zal Marjolein (begeleider dagbesteding van kunstZinnig!) de
bewonersraad 'voorzitten'. Wij wensen deze vier kanjers veel succes!

Het was een gezellig uitje. Met een grote club voetbalfans kijken naar de wedstrijd
Excelsior - Helmond Sport!

Dit verhaal is door Lisanne en Alyssa geschreven.
Op 24 augustus was het dan eindelijk zover! De talentenshow waarin iedereen
zijn talent kon laten zien op het podium. We hadden dit jaar mazzel met het
mooie weer. Verschillende zorgboerderijen deden ook mee.
Alyssa deed mee met de talentenshow met het nummer Marco en Davina

Michelle- Hoe het danst. Zij vond het spannend, maar wel erg leuk. De één
playbackte, de ander danste mooi op de muziek. Ook deden er mensen mee die
zelfs durfde te zingen. Iedereen deed het super goed!
Einde van de middag werd er bekend wie er had gewonnen. Op nummer 1:
Shania, op nummer 2: Lisa en op nummer 3: Alyssa. Zij kregen een prijs voor
hun mooie optreden. De overige kandidaten gingen ook niet met lege handen
naar huis. Na de uitslag zijn we gaan barbecueën en stond er een tafel vol met
eten. Als afsluiting van de talentenshow ging iedereen nog dansen op de
muziek. Het was een geslaagde dag.
Avonturen en prestaties van onze bewoners
De afgelopen periode zijn er weer veel activiteiten geweest: de bewonersvakantie naar Limburg was
helemaal geslaagd. Ook de bingo georganiseerd door Peter was een groot succes. Jullie hebben ook
kunnen lezen hoe leuk Alyssa de talentenshow heeft gevonden. En de voetballiefhebbers hebben
genoten van een spannende wedstrijd Excelsior - Helmond Sport. Kort daarna hebben de bewoners op
uitnodiging van de Rotary (en een bijdrage van Contiki en Blijdorp) een dagje Blijdorp gehad. En niet te
vergeten was er weer een HIT. Ook is er nog een bezoek gebracht aan Futureland. De gameliefhebbers
zijn kortgeleden naar First Look geweest. Kortgeleden is er ook een bezoek gebracht aan het festival 'De
Grote Schijn'. De boerderijen zijn al een paar weken in Halloween stijl aangekleed en op 1 november
heeft een aantal bewoners in de meest enge creaties meegelopen door het centrum van Brielle. En
gisteren is er weer een gezellige bingo geweest waar veel bewoners enthousiast aan hebben
deelgenomen.

Steven heeft een job in de kringloopwinkel in Oostvoorne. Hij is daar te vinden op maandag en donderdag.
En de vlag hing uit, want Reinout heeft zijn theorie-examen gehaald. Nu op naar het rijbewijs. Het contract
van Bryan bij Voorne-Putten werkt is verlengd. Maurena is sinds kort op dinsdag aan de slag als vrijwilliger
tijdens de knutselochtenden bij de ouderenzorg op de Bollaarshoeve. Zij ondersteunt de begeleider, doet
goed haar best en heeft het erg naar haar zin.

Nog een wetenswaardig feit als reminder: Steven is erg handig met het repareren van elektrische
apparaten. Mocht je een apparaat hebben dat het niet meer doet en je wilt graag dat Steven deze gaat
repareren, stuur dan een mailtje naar Sascha (zijn begeleider) via s.verloo@devoornsehoeve.nl en geef in
de mail even aan wat er aan de hand is. Sascha zal dan met Steven overleggen en het terugkoppelen. Als
het apparaat wordt gebracht, zal Steven kijken wat eraan mankeert en als het probleem duidelijk is, het
probleem verhelpen. Het maakt niet uit of je bewoner, ouder of begeleider bent, Steven klaart voor jou de
klus!

Foto's boven: dagje Blijdorp en de talentenshow
Foto's midden: de Bingo die is georganiseerd door Peter (en Larisa)
Foto onder: fanatieke gameliefhebbers op First Look

16 november
26 november
30 november
1 december
5 december
25 december
26 december
31 december
11 januari

De markt
Maak de droom waar
De HIT (Sinterklaas)
Bowlen
Sinterklaas
Eerste Kerstdag
Tweede Kerstdag
Oudjaar
De HIT (Happy New Year Glitter & Glamour)

Binnenkort gaan de voorbereidingen starten voor het organiseren van een
gezellige kerstborrel, -bbq of tapasavond of wat anders. Wat het gaat worden,
dat is nog niet bekend, maar onze bewoners krijgen dit uiterlijk 10 december te
horen! En uiteraard zullen we met elkaar op het nieuwe jaar proosten met onze
bewoners en hun ouders, broers en/of zussen. De uitnodiging hiervoor volgt
nog...
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