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In deze nieuwsbrief kun je lezen wat er op de Voornse Hoeve speelt, wat
voor leuke activiteiten wij de afgelopen maanden gedaan hebben en
bijzondere prestaties van onze bewoners.
Er is een bericht van de bewonersraad, een oproep van de ouderraad en ook
introduceren zich een aantal nieuwe medewerkers: Kim, Samira en Tamara.
Veel leesplezier!

CORONA NIEUWS: Vaccinaties!
Bijna iedereen op de Voornse
Hoeve en Catharina Hoeve is
ingeënt, dat geeft een fijn en veilig
gevoel. Al voorkwam dat helaas niet
dat we alsnog in quarantaine
moesten... Het was helaas niet
anders. Het belangrijkste is, dat we
allemaal gezond blijven!

Activiteiten op de boerderij
Als je niet weg kan, dan regelen we het thuis!
Niet naar de spa?
Dan doen we een heerlijk welness-avondje thuis.
Niet naar de bioscoop?
Wij regelen een thuisbioscoop!
En zo hebben we ook karaoke-avonden gehouden, een Italiaanse avond, een
Duitse avond, geknutseld, Happy Stones gemaakt en heel veel spelletjes
gedaan!
En hebben we uilenballen uitgeplozen… heel interessant wat je daar in
terugvindt..

MOVIE NIGHT

Ook bij de appartementen is niet
stilgezeten!
Er zijn leuke activiteiten geweest,
zoals het maken van cupcakes. Het
resultaat was om te smullen. Ook
hebben we met z'n allen lekker sushi
gegeten. Dat beviel zo goed dat we
het een paar weken later gewoon
weer deden. Lekker eten en
gezelligheid, wat wil je nog meer!

Koningsdag 2021 - Tijd voor een feestje!
Wij hebben koningsdag dit jaar
gevierd op het terrein met spelletjes,
muziek en hapjes.
's Avonds hebben we genoten van
heerlijke pizza's van de Pizzabus en
hebben we de avond swingend
afgesloten met The Streamers.

Pasen 2021
Tijdens de paasdagen hebben we genoten van een heerlijke brunch. Ook
hebben we verschillende spelletjes gedaan en paaseitjes gezocht in de tuin. De
paaseitjes moesten wel gezocht worden in de hagel en zelfs in de sneeuw!

Deze keer in de spotlight:

Lauri
Lauri heeft een boek geschreven
over hoe het is om een
verstandelijke beperking te hebben.
Ze miste zelf een boek over dit
onderwerp geschreven voor
leeftijdgenoten, dus is ze zelf in de
pen geklommen. En met succes! Het
boek heet "Tussen drie werelden",
geschreven door Lauri Stolk en
wordt uitgegeven door Uitgeverij
Marcel Vaandrager. Lauri heeft het
boek zelfs aan de burgemeester van
Westvoorne gepresenteerd. Wat
bijzonder! Gefeliciteerd Lauri!!

En ook:

MADELON
Madelon woont op de
Catharinahoeve en heeft sinds het
begin van dit jaar een baan bij een
basisschool!
Super goed gedaan! Gefeliciteerd!

Lege stoel bij de Ouderraad
Henk, Margret en Dieuwertje zijn opzoek naar een 4e ouder (of opa / oma /
broer / zus etc.) om de raad te versterken. Het liefst zouden we iemand van de

Catharinahoeve vinden om het evenwicht in de raad voor de verschillende
locaties te bewaren, maar als dat niet lukt zijn anderen ook van harte welkom!
Geef je dus sowieso op als je interesse hebt!
Voor meer informatie kun je contact opnemen met de ouderraad:
obr@devoornsehoeve.nl

Bericht van de bewonersraad

De laatste bijeenkomst van de bewonersraad was op 7 maart.
Henk Heijster van de ouderraad, was er ook bij aanwezig. Hij wilde graag eens
kijken hoe het er aan toe gaat bij zo’n bijeenkomst.
Tijdens deze vergaderingen dragen de bewoners zelf punten aan waar zij of
andere bewoners tegenaan lopen. Dat kunnen allerlei zaken zijn, van een
container die erg snel vol zit, tot verlichting die niet aan springt in de gang. Ook
worden er ideeën aangedragen die ze graag zouden willen uitvoeren op de
groep. De raad zoekt zelf oplossingen voor dit soort zaken en gaat daarover in
gesprek met de juiste personen.
Er worden niet alleen zaken besproken die verbeterd kunnen worden, maar de
bewonersraad vindt het ook belangrijk om te benoemen wat ze goed vinden
gaan.
Henk was positief verrast over hoe goed en serieus de bewoners vergaderen. Ze
vinden het belangrijk om inspraak te hebben en te merken dat hun inbreng ook
gewaardeerd wordt. Dat vonden de bewoners uiteraard heel leuk om te horen!

Van wie hebben we afscheid
genomen en wie is het team komen
versterken op de Voornse Hoeve?

Hello!!
Hoi! Mijn naam is Kim Verschoor.
Na het volgen van de opleiding SPW
Woonbegeleiding, ben ik gaan
werken in de kinderopvang. Na daar
10 jaar gewerkt te hebben, ben ik op
zoek gegaan naar een nieuwe
uitdaging. Zo ben ik terecht gekomen
in de gehandicaptenzorg. Sinds 1
maart 2021 werk ik bij De Voornse
Hoeve. Ik heb het hier enorm naar
mijn zin!
Ik heb een vriend en ben
(stief)moeder van 3 kinderen. Ik hou
van lezen, wandelen, muziek en ben
altijd in voor gezelligheid samen met
familie en vrienden.

Hallo, ik ben samira!
In april ben ik bij de Voornse Hoeve
gestart. Hiervoor heb ik een tijdje
voor verschillende ziekenhuizen
gewerkt als consultant en daarvoor
ook op een woongroep als
begeleider.
Ik woon sinds anderhalf jaar in
Rockanje samen met mijn partner
Jasper en hond Thor. 23 juli gaan
Jasper en ik trouwen, waar ik erg
naar uit kijk.
In mijn vrije tijd ben ik veel op pad
met Thor of ga ik naar de paarden.
Als groot dierenvriend kan ik daar
erg van genieten!

Mijn naam is Tamara Broekhuizen.
Ik ga aan de slag als
managementassistente. Daarmee
ben ik voor velen een aanspreekpunt
via de telefoon of per mail en
natuurlijk in levende lijve op een van
de locaties: Maandag en dinsdag
ben ik op de Voornse Hoeve en op

woensdag en donderdag ben ik op
de Catharinahoeve.
Ik woon in Brielle met mijn man en
twee dochters. Sinds kort hebben we
ook twee katten die de boel op
stelten zetten. ’s Avonds ben ik
Mindfulness trainer en verder houd ik
van hardlopen, rommelen in de tuin
en afspreken met vriendinnen!

Goodbye...
Babette was de spin in het web op de Voornse Hoeve als
managementassistente. Ze heeft een nieuwe uitdaging gevonden in
Hellevoetsluis en we wensen haar daar veel succes!
Nicky We hebben afscheid genomen van onze stagiair Nicky. Na een leuke
en leerzame tijd zat de stage er eind april helaas alweer op. Nicky heeft op
haar laatste stagedag een muziekbingo georganiseerd. Een gezellig
afscheid dus!
Jamilla heeft ook afscheid genomen. We hebben op een leuke manier
afscheid van haar genomen en wensen haar veel succes en plezier op
haar nieuwe werkplek.

We hebben babynieuws!
Larisa is zwanger en het wordt...
een jongetje!
Het gaat goed met haar en we zijn
allemaal erg blij voor haar. In juni is
zij met verlof gegaan tot november.
We wensen haar en haar gezin veel
liefde en geluk toe!

Sporten

Iedere maandagavond kunnen er 3
mensen tegelijk sporten bij
kunstZinnig!
Een uur lang worden er allerlei
oefeningen gedaan en kan er op een
hometrainer of crosstrainer gesport
worden. Bewoners kunnen zich hier
voor opgeven. Zo blijven we lekker in
beweging.

En dat was het weer....Iedereen is weer bij. Mocht je een bericht hebben voor de volgende
nieuwsbrief of misschien heb je een vraag, dan kun je dit mailen aan Tamara:
t.broekhuizen@devoornsehoeve.nl
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