Welkom bij ons 25 jarig bestaan... ehmmm onee Welkom!
Het voorwoord van de vorige nieuwsbrief sloot af met:
Wat gaat het nieuwe jaar ons brengen? Nieuwe ronde, nieuwe kansen?
Nou dat gebeurde dit jaar al sneller dan verwacht!
Op een donderdag in april leek het wel alsof we door de tijd hadden gereisd.
Het lijkt me altijd al leuk als we in de tijd zouden kunnen reizen (zeker nu met
Corona)… maar dat terzijde. De dag verliep als volgt:
Ik kwam de entree binnen, gluurde naar het bord en daar was:
EEN HEEL NIEUW TEAM.
We hadden wel één vacature uitstaan maar dit ging wel heel snel…
Na beter te hebben gekeken herkende ik een aantal begeleiders die wel meer
dan één dagje ouder waren geworden….hmmm verdacht. Aha NATUURLIJK het
is 1 april.. (ook na al die jaren trap ik er nog steeds in)
Hoe leuk zou het zijn als dat bord later werkelijkheid blijkt te zijn en we
inderdaad ons 25 jarig bestaan met elkaar kunnen vieren!
Na het vertrek van Marissa hebben we er voor gekozen om collega Julia voor 2
dagen per week in te zetten en onze (bijna stagiare af) Robbin voor 2 dagen
per week aan te nemen. Ook Caroline zal meer uren maken op de groep.
Qua bewoners zijn wij bijna compleet. Zo hebben we Marco & Marijke mogen
verwelkomen. De 2 logeerappartementen kunnen ook permanent worden
bewoond. 1 logeerperiodes is al ingepland.
In deze editie blikken we terug op de afgelopen maanden met o.a. leuke foto’s
van de sportievelingen onder ons en ja ook de grapjes op 1 april.
Herkennen jullie ons direct?
Veel leesplezier gewenst!
Liefs

Van Huize de Bankier…
Het oude logo is van de gevel gehaald door Chiel en Sjaak.

…Naar Ons Buitenhuis

Een paar weken later hangt het nieuwe logo aan het pand.

Paascreaties

Op de dinsdag- en donderdagavond maakten de bewoners onder bezielende
leiding van Jantine, Antoinet, Gerda en Rien de mooiste creaties. Deze werden op
de zaterdagen voor Pasen verkocht aan belangstellende ouders, familieleden en
mensen uit de buurt. Het laatste weekend voor Pasen is de winkel niet open
geweest. Er was namelijk zoveel verkocht dat er bijna niets meer over was!

Afscheid Marissa
Op zaterdag 27 Februari hebben de bewoners en enkele personeelsleden afscheid
genomen van collega Marissa. Dit hebben wij gedaan door middel van een High
Tea. Antoinet en Patricia hebben ons geholpen met de voorbereidingen, dat was
erg fijn!

Wij hadden cadeautjes voor Marissa maar Marissa had ook cadeautjes voor ons.
Voor iedere bewoner had zij een leuk pakketje gemaakt met een mok,
chocolademelk en koekjes. De begeleiding ontving een grote pot met snoepjes..
een aantal dagen later was deze plots al leeg.
Iedereen heeft gesmuld en genoten van het lekkere eten en de gezelligheid.

.

Corona gedicht
Voor het zorgpersoneel is er hard geklapt
Maar bij ons in de gehandicaptenzorg is haast niemand die het snapt.
Want familie en vrienden zijn maar beperkt te zien.
Bewoners vragen constant is er al ruimte voor versoepeling misschien?
Dan vertel je over het virus

maar de maatregelen veranderen keer
op keer.

En op een gegeven moment is het voor de bewoners ook niet duidelijk meer.
Enkele bewoners worden onrustig en raken soms totaal van slag.
Ze begrijpen niet waarom het één wel en het andere niet mag.
Als begeleiding en ouders moet er afstand worden gehouden, ook als
niemand erop let.
Maar hoe moet dat als je bewoner wil troosten omdat iemand
het even niet redt
Je mist hulp van ouders en verzorgers, die anders aanwezig zijn
en hun geliefden bezig houden en die afleiding is fijn.
Want dat geeft de begeleiding even ruimte en hebben zij hun handen vrij
om te doen wat maar blijft liggen, want dat hoort er ook bij.
Het zijn hele rare tijden en het lijkt nog niet klaar.
Maar we gaan het zeker redden en dat doen we met elkaar!

Mexicaanse avond.
Op 27 maart hebben we met elkaar een Mexicaanse avond gehad. We hadden een
driegangendiner met als voorgerecht nacho’s uit de oven, als hoofdgerecht was er
de keuze tussen burrito’s of chili con carne en als dessert churros met ijs en
slagroom. Iedereen heeft zitten smullen en na het diner heeft Kevin Zwemstra voor
de muziek gezorgd en hebben we nog een leuk feestje met elkaar gehad. Het was
een zeer geslaagde avond.

1 April, de dag van grappen en grollen.
Vooraf was er veel plezier, wie gaan we eens flink in de maling nemen? En hoe? De
wildste ideeën werden er geuit. De begeleiding durfde bijna niet naar het huis te
komen want als je de bewoners hoorde moest je flink op je hoede zijn. Er zijn
geniale grappen uitgehaald door bewoners maar ook de begeleiders hadden leuke
grappen verzonnen.
Enkele voorbeelden zijn: gekke foto’s in het pand, plastic cupjes water op de deur,
plakband tussen de deurposten, begeleiders die aan elkaar vastgeplakt werden,
zout in de thee en dan de aangepaste foto’s van het personeel op het bord bij de
ingang. Heeft u deze gezien toen u langskwam? 1 van de begeleiders was heel erg
creatief geweest en had alle foto’s van de begeleiders aangepast. De dames waren
opeens heel wat jaartjes ouder of mannelijk met baard of snor en de heren waren
ook heel wat rimpels en grijze haren rijker of omgetoverd tot prachtige dames .
Een geslaagde 1 April, we hebben flink gelachen die dag om alle gekkigheid.

Eetkaarten
Om het bekostigen van de gezamenlijke maaltijden zo eerlijk mogelijk te laten
verlopen wordt er gebruik gemaakt van een eetkkaartensysteem. Op zowel de
ontbijt-, lunch- als dinerkaart staan 30 vakjes. Als een bewoner gebruik maakt van
één maaltijd wordt er één vakje afgetekend op de juiste kaart waarbij de naam van
de begeleider en de datum wordt vermeld. Het gebruik maken van de
maaltijd kan op de groep maar ook als bewoner de maaltijd meeneemt naar
bijvoorbeeld werk of dagbesteding. Als een bezoeker van een bewoner gebruik wil
maken van een maaltijd wordt er één extra vakje afgetekend.
De prijzen van de eetkaarten zijn als volgt:
120,- euro voor de dinerkaart
45,- euro voor de lunchkaart
45,- euro voor de ontbijtkaart
Van dit voedingsgeld wordt naast de maaltijden het koekje bij de koffie, de koffie
en thee zelf en af en toe frisdrank en borrelproducten betaald. Hierdoor is de
hoogte van elk eetgeldvakje iets hoger dan de minimale kosten voeding per
persoon bepaald door het Nibud.
Maaltijden met hogere inkoopprijs
Regelmatig zijn er maaltijden waarbij het inkoopbedrag hoger is dan de waarde
van het eetgeldvakje. Hierbij kan er gedacht worden aan de maaltijden op
feestdagen of bijvoorbeeld een BBQ, High-Tea of themadiner. Bij het gebruik van
deze maaltijden zullen er 2 vakjes worden aangekruist i.p.v. 1. Bewoner kan zich
hiervoor opgeven op de inschrijflijst bij de balie in het restaurant.
Bestellingen en menu’s
Anneke is verantwoordelijk voor de bestellingen en afwisselende menu’s en
probeert zoveel mogelijk uit het beschikbare budget te halen! Zij ziet dit elke week
als een uitdaging. Zo spit ze wekelijks het krantje door voor de beste
aanbiedingen van de plaatselijke supermarkt, worden de aardappels besteld bij
boer Pait in de polder en gaat zij regelmatig naar een budgetsupermarkt. Als er
ruimte is op de eetgeldrekening besteden we dit bijvoorbeeld aan een luxere en/of
kwalitatief betere maaltijd, een tussendoortje, borrelproducten of het aankruisen
van 1 vakje i.p.v. 2 op de eetkaart bij het gebruik van een maaltijd met hogere
inkoopprijs.

Afmelden
Als bewoner niet mee eet met het diner is het belangrijk dat de
begeleiding hiervan op de hoogte is op de desbetreffende dag uiterlijk in de
ochtend voor 10:00 uur. Als bewoner zich niet afmeldt worden er wel
boodschappen gehaald en kan het voorkomen dat er daardoor wel een vakje dient
te worden afgetekend. Erg zonde.
Hulp van ouders
Anneke heeft aan een aantal ouders en verzorgers gevraagd om mee te denken
over de maaltijden. Dit heeft één keer plaatsgevonden en is zeker voor herhaling
vatbaar! Er kwamen leuke ideeën uit. Erg fijn dat jullie willen meedenken rondom
voeding. Ook een keer aansluiten om te brainstormen? Mailen kan
naar anneke@stichtingonsbuitenhuis.nl of bellen natuurlijk 0174-404-353.
Eetkaarten inzien
De eetkaarten zijn in beheer van de begeleiding. Bewoner en ouder(s) of
verzorger(s) kunnen de eetkaarten inzien in de woonkamer KLUIS op de begane
grond. Als een eetkaart vol is ontvangt de ouder of verzorger een betalingsverzoek
voor een nieuwe eetkaart waarbij de volle eetkaart is toegevoegd als bijlage.

Oproep

Koken
Meerdere bewoners vinden het erg leuk om met elkaar in de keuken een maaltijd
te bereiden. De begeleiding lijkt het erg leuk om ouder(s) of verzorger(s) hierbij te
betrekken.
Wij zoeken dan ook ouder(s) of verzorger(s) die het leuk vinden om alléén of
samen regelmatig met 3 tot 4 bewoners te koken. We hebben op de 1ste etage
de keuken met woongedeelte tot onze beschikking (KAS).
Mocht u het leuk lijken om zo nu en dan deze activiteit met bewoner(s) te
ondernemen en uiteraard hierna een hapje mee te eten. Stuur dan een mailtje
naar tessa@stichtingonsbuitenhuis.nl

Schilderkunsten
Is het u ook al een opgevallen dat de gangen van Ons Buitenhuis nog erg wit zien?
We willen begin van de zomer de rollers en kwasten weer eens op zoeken om de
gangen beneden en boven een gezellig kleurtje te geven. Wie helpt ons een
handje mee? Graag aanmelden via tessa@stichtingonsbuitenhuis.nl

Op 4 en 5 April 2021 was het Pasen.
Van te voren konden de bewoners zich inschrijven voor de paasbrunch of het
paasdiner. Op 1e en 2e paasdag kon er vanaf 12.30 uur genoten worden van de
paasbrunch. Wie voor die tijd al wakker was en zin had kon meehelpen met het
bereiden en het dekken van de tafels. Fijn dat onze bewoners altijd zo behulpzaam,
enthousiast en bereidwillig zijn!
Met elkaar hebben we een mooie lekkere paasbrunch verzorgd. We hadden allerlei
lekkers en het restaurantgedeelte zag er op zijn paasbest uit. Er waren croissants,
zachte en harde broodjes, paasstollen, heerlijk beleg, lekkere sapjes en natuurlijk
een heleboel eieren. Eieren om te eten en chocolade eieren om te zoeken.
Beide paasdiners waren ook genieten, hieronder is het menu zichtbaar:
1e paasdag:
Meloen met rauwe ham
Kiprollade, krieltjes, en haricots verts met spek
Verassingsdessert

2e paasdag:
Huisgemaakte verassingssoep
Varkenshaas met een sausje, aardappeltoefjes en broccoli
Ada’s dessert met fruit, koek en mascarpone.

Al met al een heerlijke Pasen, we hebben genoten met elkaar🐣

Sporten in Ons Buitenhuis
SPORTEN IS NATUURLIJK GEZOND, MAAR GELUKKIG IN ONS BUITENHUIS OOK ERG LEUK! ZOWEL HET
PERSONEEL ALS DE BEWONERS DELEN HUN SPORTIEVE PASSIE EN ZO IS ER VOOR IEDER WAT WILS.
In sport kunnen we veel behoeften kwijt. Zo is het een fijne uitlaatklep, houdt het
je zowel fysiek als mentaal gezond en is het een prettige sociale gelegenheid. Maar
niet alleen dit is belangrijk voor het vervullen van onze behoeften. In sport kun je
namelijk veel vaardigheden leren die in het dagelijks leven erg belangrijk zijn. Zo
leer je met winst en verlies om te gaan, samen te werken, communiceren en door
te zetten. Elke week zijn er sportactiviteiten waar bewoners aan mee kunnen
doen. Deze worden gegeven door begeleiders die vanuit hun eigen passie de
activiteit organiseren. Zo wordt er gevoetbald met Robbin, kun je zen worden in de
Yogales van Caroline en fit worden met de crossfit van Tosca.
De buik- en kickboks training die elke donderdag door mijzelf gegeven wordt begon
door het aanstekelijke enthousiasme van een van de bewoners voor kickboksen. Al
snel stonden we samen in de prachtige sportzaal van Ons Buitenhuis de boksbal te
verslijten. Mijn jarenlange passie voor het uitoefenen van verschillende
vechtsporten begon te borrelen waardoor ik graag mijn ervaringen zou delen. Al
snel werden meer bewoners enthousiast om te boksen en ontstond er een mooie
groep, waar ieder op zijn eigen niveau kan trainen. De regels zijn helder, hetgeen
wat je leert gebruik je alleen tijdens de training en nooit buiten, binnen de training
mag je frustratie uiten zowel fysiek als verbaal. Problemen mogen besproken
worden en de zaal is een veilige omgeving om je emoties te uiten, besproken
problemen worden geen grapjes overgemaakt of buiten de zaal besproken door de
andere.
Het resulteert elke week in een ideale omgeving om iedere deelnemer aan zijn of
haar behoeften te voldoen wat mijzelf dan ook veel voldoening oplevert.
Ook vanuit de bewoners zelf wordt er volop gesport. Zo wordt er regelmatig
gezamenlijk gevoetbald in de dichtbijgelegen voetbalkooi en hebben enkele een
eigen lokale sportvereniging, zoals atletiek, voetbal, korfbal en tennis.
Wellicht klinkt dit alles als geheel vanzelfsprekend, maar als ambulant begeleider
kom ik op een hoop verschillende locaties en weet dat Stichting Ons Buitenhuis
speciaal is hierin en het maakt mij nieuwsgierig naar wat er allemaal nog meer
mogelijk is binnen Stichting Ons Buitenhuis.
Groet Lennart de Jager

Bewonersborrel
Elke 1e vrijdag van de maand hebben wij in het restaurant OBBB. Ook wel:
ONS BUITENHUIS BEWONERS BORREL.
De bewonersborrel is een gezellig samenzijn waar iedereen onder het genot van
een hapje en drankje de mogelijkheid heeft en krijgt om aan te geven wat bewoners
bezighoudt.
Vanaf 16.15 uur starten we altijd met punten vanuit Jade en de begeleiding. Dit zijn
veelal punten die voor alle bewoners belangrijk of leuk zijn om te weten.
Vervolgens doen we een rondje waarbij elke bewoner de gelegenheid krijgt om hun
bespreekpunten of ideeën aan te geven.
Het is ontzettend leuk om te zien dat iedereen altijd zijn best doet om aanwezig te
zijn op de borrel. We merken dat bewoners vooraf al nagedacht hebben of er
bespreekpunten zijn en die brengen ze dan in. Voor de één is dit makkelijker als de
ander. Als we merken dat dit voor iemand moeilijker is of als iemand vastloopt dan
wordt diegene geholpen. Door begeleiders maar ook vaak door medebewoners.
Mooi om te zien hoe ze elkaar helpen hun verhaal te kunnen doen. Met elkaar
komen we vaak uit op goede ideeën, oplossingen of we maken nieuwe afspraken
met elkaar.

Gratis sponsoren
Als Stichting zijn wij aangemeld op SponsorKliks. Hierdoor kunnen jullie (en
bekende van jullie) GRATIS de Stichting sponsoren. Als we met elkaar ons best doen
om het verder te verspreiden kunnen we er een flink bedrag mee ophalen om zo
een deel van de inboedel te kunnen afbetalen.
Hoe werkt SponsorKliks?
Download de SponsorKliks app en kies voor; Stichting Ons Buitenhuis. Bestel online,
via de SponsorKliksapp, bij bedrijven als Bol.com, Greetz.nl en Booking.com en nog
vele andere! De Stichting ontvangt hiervoor een percentage van het
aankoopbedrag.

Gevierde verjaardagen
Herman den Heijer
4 februari
Robbin Trubendorffer 9 februari
Tessa Hendriks
10 februari
Lennart de Jager
23 februari
Emily v Marrewijk
10 maart
Patricia de Graaf
16 maart
Rick Karremans
22 april

56 jaar
19 jaar
34 jaar
30 jaar
23 jaar
37 jaar
30 jaar

Aankomende verjaardagen

Nick

Wilfred Hofland
Marijke Tetteroo
Marco v. Holstein
Nick Leder
Barry Sebel
Jorik Broch
Cynthia Zuidgeest
Debbie Toussain

2 mei
2 mei
3 mei
6 mei
23 mei
28 mei
4 juni
29 juni

28 jaar
28 jaar
32 jaar
28 jaar
23 jaar
31 jaar
31 jaar
48 jaar

P.S. Wist u dat Anita & Mitch elk kwartaal de nieuwsbrief in elkaar zetten?
De begeleiding levert foto’s en stukjes aan waarbij deze twee toppers zorgen voor
een mooi geheel. Wij zijn hier erg blij mee!
Wij hopen u middels deze nieuwsbrief te betrekken bij het wel en wee in Ons
Buitenhuis. Een hartelijke groet namens ons allen.

