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Camping Zuiderhoeve
De zomer is officieel begonnen en de zomerweken Spanje
op Camping Zuiderhoeve ook!
Hola! Vanaf maandag 8 augustus gaan we naar
We hebben al verschillende landen bezocht: Frankrijk, Spanje. Op woensdag staat deze keer de muziekmid
Amerika, België en Duitsland. Nu hebben we het dag in het teken van de flamenco. We gaan genieten
reisschema een klein beetje omgegooid, dus we be van de band Flamencura met een zonnig programma
landen vanaf 1 augustus in Italië en we vertrekken van flamenco, nummers van de Gipsy Kings en af en
dan later via Spanje alsnog naar Indonesië. Namens toe een kleine uitstap naar Zuid-Amerika. De zange
de reisleiders excuses voor het ongemak.
res van Flamencura is een bekende van ons, want het
is niemand minder dan Conchita!
Italië
Op vrijdagmiddag nodigen wij iedereen uit voor een
Ciao! Vanaf maandag 1 augustus vervolgen wij onze zonnige middag op het terras van het Grand Café.
reis naar het land van de Romeinse oudheid, heerlijke Hier kunt u genieten van live muziek in Spaanse
pasta's en pizza's, het land van ontelbare bijzondere sferen. We delen sangria uit, een heerlijk typisch zoet
wijngaarden en amore. Kortom, la dolce vita!
Spaans drankje en daarbij hoort natuurlijk een tapas
hapje.
We steken de handen uit de mouwen, want we gaan
op dinsdag- en dondermiddag heerlijke tiramisu en Daarnaast kunt u op vrijdagmiddag ook komen
limoncello maken in de tuin. Op maandagmiddag is winkelen bij Chantal Schütz, kleurenconsulent, kle
er weer de ruimte om vakantieverhalen te delen met ding- en imagostyliste. Zij verkoopt sieraden van het
Juul en Pauline van het zomeratelier. Deze vakantie merk Victoria! Niet alleen voor de dames, maar ook
verhalen zullen in het teken staan van vakantieliefdes horloges of armbanden voor heren. De sieraden waar
en liefdesbrieven. Want ja, de romantiek mogen we uw keuze op gevallen is worden met pin, contact of
zeker niet overslaan in een Italiaanse week.
via uw servicepas afgerekend en ongeveer een week
later bij u thuis afgeleverd.
Ook is er op donderdag een heuse Italiaanse quiz
tijdens het koffie-uurtje in het Atrium. We sluiten de
week op vrijdagmiddag af met een wijnreis door Italië, Bonte middag
aangekleed met Italiaanse muziek en hapjes.
Op woensdag 31 augustus sluiten we de vakantie
periode af tijdens de muziekmiddag met een heuse
bonte middag! Wilt u hierin een rol spelen, geeft u
zich dan alvast op bij de gastvrouwen.

Leuk initiatief van dorpsgenoten
Na een fantastische tweede editie vorig jaar, zal
ook dit jaar de dorpsmaaltijd weer plaats vinden in
Teteringen.
De ontmoeting tussen jong en oud, gezelligheid en
vooral lekker eten staan centraal bij de dorpsmaaltijd
in Teteringen op zaterdag 3 september 2022 vanaf
14.00 uur op het Willem Alexanderplein.
De kaarten kosten € 17,50,- per persoon en er zijn 15
kaarten beschikbaar voor bewoners van Park Zuider Mariaprocessie op zondag 14 augustus
hout.
Al voor de tiende keer houden we in Park Zuider
Voor deze € 17,50,- krijgt u een volledig verzorgd hout rond het feest van Maria ten Hemelopneming
driegangenmenu bereid en uitgeserveerd door uw een processie op eigen terrein.
Teteringse dorpsgenoten. Het is exclusief de drank.
Vanaf de hoofdingang gaan we naar de Mariakapel in
Lijkt het leuk om aan te sluiten tijdens de dorpsmaal het bos. Daar is een feestelijke Mariaviering. Na afloop
tijd? Koop dan snel een kaartje via de gastvrouwen. is er in De Bieënkorf een ontmoeting met koffie en
thee met iets lekkers.

België was heerlijk!

Het was een warme week toen we tijdens de vakan
tieweken België aandeden. Op die warme dinsdag
hadden we een frietkar geregeld. Het plan was dat u
lekker in de tuin een frietje kon komen eten maar dat
was door de hitte niet zo verstandig. Gelukkig spron
gen onze fijne vrijwilligers te hulp als bezorger en zij
zorgden - ondanks de 40 graden voor een perfecte
frietdag. Nogmaals bedankt!

Het thema deze keer is ‘Maria, vrouw vol vertrouwen’.
Maria is voor veel mensen een voorbeeld. Ze leert ons
hoe je kunt blijven vertrouwen bij alles wat er in je
leven gebeuren kan. We zijn haar ‘heilig’ gaan noemen:
een mens uit één stuk. Kan zij voor ons een spiegel
zijn?
Aanmelding voor de Mariaprocessie kan via het for
mulier dat u binnenkort ontvangt of via de gastvrou
wen aan de receptie. U kunt daarop ook aangeven of
u gebruik maakt van een rolstoel en/of opgehaald wilt
worden in uw appartement.
Wanneer: zondag 14 augustus
Tijd: 14:30 uur verzamelen receptie
Graag tot dan.
Namens het team Geestelijke Verzorging,
Mirjam Dirkx
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Singelloop voor ALLE bewoners
Heeft u vroeger weleens meegedaan aan de Sin
gelloop en wilt u graag weer een keer de sfeer van
toen proeven? Dan kan vanaf dit jaar. Er is een
onderdeel walking and wheeling toegevoegd aan
de Singelloop die gehouden wordt op zondag 2
oktober.
Dit onderdeel is voor iedereen toegankelijk, dus ook
voor mensen met een rolstoel. Het gaat over een
afstand van 5 km en de tocht is vooral bedoeld om de
sfeer van weleer weer eens te proeven. U kunt zich
tot 31 augustus opgegeven, alleen of samen met uw
begeleider. Hoe leuk is het om samen met uw man
telzorger, kleinkind of een andere persoon die dicht
Badhanddoeken
bij u staat de Singelloop weer eens te beleven!
U kunt zich alleen opgeven of samen met een bege
leider. We zoeken natuurlijk ook nog vrijwilligers die
het leuk vinden om mee te werken aan dit evenement.
Bij de gastvrouwen ligggen de brieven waarmee u zich
kunt opgeven. Dit kan ook door het strookje aan de
brief die u ontving in te leveren bij de gastvrouwen.
Meer informatie volgt in week 36.

De bewoners van afdeling 3/4 de woongroepen
zijn onlangs op bewoners vakantie geweest. En
wat is er dan fijner dan dat je een eigen badhand
doek mee kan nemen, dacht onze collega Bianca
Reijvers.

Bianca werkt als woonondersteuner op zorgteam 3-4
en startte uit eigen beweging een sponsoractie onder
vrienden en kennissen om dit mogelijk te kunnen
Mocht u toch nog vragen hebben, neem dan contact
maken. Zo kwam er oa. van Oorschot afbouwservice
op met Femke van Hemert activiteitenbeleider of
een donatie van wel 100 euro binnen!
Zuiderhout Buiten.

Met vakantie!

Bianca heeft van al het geld wat zij verzameld heeft
prachtig gekleurde handdoeken gekocht voor de be
wonersvakantie die de bewoners mochten meene
men.Voor de dames roze en voor de heren blauw.

Bloemschikclub en tuinclub
in verband met de vakantie van Agnes is er in de
maand augustes geen bloemschikclub. Ook gaat de Van het geld wat over was heeft Bianca een leuk spel
tuinclub op woensdag 10, 17 en 24 augustus niet door. gekocht genaamd quirkle . Het resterende bedrag
komt ten goede van de aktiviteitenbegeleiding van
de afdeling om nog meer leuke dagbestedingsmate
Koor
In verband met de vakantie van Thomas gaat het koor rialen te kunnen aanschaffen.
op maandag 8, 15 en 22 augustus niet door.
Een super toffe actie van onze collega waar de bewo
ners en collega's erg dankbaar voor zijn!
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Week 31

Italië

Maandag 1 augustus

Donderdag 4 augustus

10.00 - 11.00 uur
Koffie-uurtje in het Atrium
tijdens het koffie-uurtje
Braintrainer in het Atrium
11.00 - 12.00 uur
Repetitie Zuiderhoutkoor in de kapel
14:00 - 15:30 uur
Handwerkclub in het Atrium
14.30 - 16.00 uur
Zomeratelier AIR De Missie
15.00 - 16.00 uur
Activiteit bij de tent van Partou

10.00 - 11.00 uur
Koffie-uurtje in het Atrium - Italië quiz
11.00 - 12.00 uur
Ge-dicht-er-bij (aanmelden)
in De Bieënkorf
14.00 - 15.00 uur
(Stoel) Tai Chi tao o.l.v. Conchita Barbé
in de kapel
14.00 - 16.00 uur
Koersbal in het Atrium
15.00 - 16.30 uur
Limoncello maken - in de tuin

Dinsdag 2 augustus

Vrijdag 5 augustus

10.00 - 11.00 uur
Koffie-uurtje in het Atrium
10.30 - 11.30 uur
Knutselen met Partou in De Bieënkorf
13.30 - 16.30 uur
Biljartclub De Veteranen in het Atrium
14.00 - 15.00 uur
(Stoel) Yoga o.l.v Paulinka Schrooten
in de tuin (ivm uitvaart)
15:00 - 16:30 uur
Tiramisu maken - in de tuin
Snackmoment
Broodje saté met uitjes

10.00 - 11.00 uur
Koffie-uurtje in het Atrium
11.00 - 12.00 uur
(Stoel) Yoga o.l.v. Paulinka Schrooten
in De Bieënkorf
14.30 - 16.30 uur
Spellenmiddag Samenspel in De Bieënkorf
14.30 - 16.30 uur
Wijreis door Italië in de tuin

Woensdag 3 augustus
10.00 - 11.00 uur
Koffie-uurtje in het Atrium
11.00 - 12.00 uur
Top Fit Club o.l.v. Jolanda Bos - in De Bieënkorf
11.00 - 12.00 uur
Tuinclub Zuiderhove
14.30 - 15.30 uur
Muziekmiddag in De Bieënkorf
19.00 - 22.00 uur
Biljartclub De Veteranen in het Atrium
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Zaterdag 6 augustus
10.00 - 11.00 uur
Koffie-uurtje in het Atrium
16.00 uur
Voorbereiding op de zondag
door pater Kees Maas in de kapel

Zondag 7 augustus
10.00 uur
Eucharistieviering in de kapel
10.30 - 11.30 uur
Koffie-uurtje in De Bieënkorf
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Week 32

Spanje

Maandag 8 augustus

Donderdag 11 augustus

10.00 - 11.00 uur
Koffie-uurtje in het Atrium
14:00 - 15:30 uur
Handwerkclub in het Atrium
14.30 - 16.00 uur
Zomeratelier AIR De Missie en de schilderclub
in De Bieënkorf
15.00 - 16.00 uur
Activiteit bij de tent van Partou
in de vijvertuin

10.00 - 11.00 uur
Koffie-uurtje in het Atrium
14.00 - 15.00 uur
(Stoel) Tai Chi tao o.l.v. Conchita Barbé
in de kapel
14.00 - 16.00 uur
Koersbal in het Atrium

Dinsdag 9 augustus
10.00 - 11.00 uur
Koffie-uurtje in het Atrium
10.30 - 11.30 uur
Knutselen met Partou in De Bieënkorf
13.30 - 16.30 uur
Biljartclub De Veteranen in het Atrium
14.00 - 15.00 uur
(Stoel) Yoga o.l.v Paulinka Schrooten
in De Bieënkorf
Snackmoment
Broodje Spaanse gehaktballetjes in tomatensaus

Woensdag 10 augustus
10.00 - 11.00 uur
Koffie-uurtje in het Atrium
11.00 - 12.00 uur
Top Fit Club o.l.v. Jolanda Bos
in De Bieënkorf
14.30 - 15.30 uur
Muziekmiddag in De Bieënkorf
19.00 - 22.00 uur
Biljartclub De Veteranen
in het Atrium
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Vrijdag 12 augustus
10.00 - 11.00 uur
Koffie-uurtje in het Atrium
11.00 - 12.00 uur
(Stoel) Yoga o.l.v. Paulinka Schrooten
in De Bieënkorf
14.30 - 16.00 uur
Spellenmiddag Samenspel in het Atrium
14.30 - 16.00 uur
Spaanse borrel en tapas middag - café

Zaterdag 13 augustus
10.00 - 11.00 uur
Koffie-uurtje in het Atrium
16.00 uur
Voorbereiding op de zondag
door pater Kees Maas in de kapel

Zondag 14 augustus
10.00 uur
Eucharistieviering in de kapel
10.30 - 11.30 uur
Koffie-uurtje in De Bieënkorf
14:30 - 16:30 uur
Mariaprocessie t.g.v. Maria ten Hemelopneming
(aanmelden)
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Week 33

Indonesië

Maandag 15 augustus

Donderdag 18 augustus

10.00 - 11.00 uurKoffie-uurtje in het Atrium
tijdens het koffie-uurtje
Braintrainer in het Atrium
14.00 - 15.30 uur
Handwerkclub in het Atrium
14.30 - 16.00 uur
Zomeratelier AIR de Missie in De Bieënkorf
15.00 - 16.00 uur
Activiteit bij de tent van Partou
in de vijvertuin

10.00 - 11.00 uur
Koffie-uurtje in De Bieënkorf
14.00 - 15.00 uur
(Stoel) Tai Chi tao o.l.v. Conchita Barbé
in De Bieënkorf
14.00 - 16.00 uur
Koersbal in het Atrium

Dinsdag 16 augustus
10.00 - 11.00 uur
Koffie-uurtje in het Atrium
10.30 - 11.30 uur
Knutselen met Partou in De Bieënkorf
13.30 - 16.30 uur
Biljartclub De Veteranen in het Atrium
14.00 - 15.00 uur
(Stoel) Yoga o.l.v Paulinka Schrooten
in De Bieënkorf
Snackmoment
Italiaanse pastasalade (koud)

Woensdag 17 augustus
10.00 - 11.00 uur
Koffie-uurtje in het Atrium
11.00 - 12.00 uur
Top Fit Club o.l.v. Jolanda Bos in De Bieënkorf
14.30 - 15.30
Muziekmiddag in De Bieënkorf
19.00 - 22.00 uur
Biljartclub De Veteranen in het Atrium
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Vrijdag 19 augustus
10.00 - 11.00 uur
Koffie-uurtje in het Atrium
11.00 - 12.00 uur
(Stoel) Yoga o.l.v. Paulinka Schrooten
in De Bieënkorf
14.30 - 16.00 uur
Spellenmiddag Samenspel in De Bieënkorf

Zaterdag 20 augustus
10.00 - 11.00 uur
Koffie-uurtje in het Atrium
16.00 uur
Voorbereiding op de zondag
door pater Kees Maas
in de kapel

Zondag 21 augustus
10.00 uur
Eucharistieviering
in de kapel
10.30 - 11.30 uur
Koffie-uurtje
in De Bieënkorf
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Nieuwe teammanagers Ondersteuning en Spreekt u mij gerust aan als u nader wilt kennismaken.
Zorg
Bewoners die thuiszorg ontvangen van zorgteam De
Haenen zullen mij zo af en toe nog zien en horen als
Het afgelopen jaar kende diverse wisselingen binnen wijkverpleegkundige bij hen thuis.
het management van Ondersteuning en Zorg. Geluk
kig is het team nu volledig op orde. In juni hebben we
afscheid genomen van interim teammanager Bernard
van Duin. De aansturing van de teams ziet er nu als
volgt uit:
• Yolanda Cijsouw stuurt de teams Munnikhof en
woongroepen 3 en 4 aan.
• Corné Luijten is verantwoordelijk voor de teams
1 en 2 en de Dagbesteding
• Juna Verheij stuurt naast team De Haenen ook
team 0 aan.

Corné Luijten

Mijn naam is Corné Luijten, 59 jaar en ik woon in
De nieuwe teammanagers Corné en Juna stellen zich het mooie vestingstadje Geertruidenberg. Ik ben
31 jaar getrouwd en we hebben twee volwassen
hierbij aan u voor.
kinderen. Vanaf 1 juni ben ik werkzaam binnen Park
Juna Verheij
Zuiderhout als teammanager voor de afdelingen 1,
2 en dagbesteding.
Mijn naam is Juna Verheij en al sinds januari 2020
werkzaam binnen Park Zuiderhout als wijkver
In mijn vrije tijd sport ik graag. Ik doe aan tennis, ga
pleegkundige. Sinds kort heb ik een stap mogen
naar de sportschool en eenmaal per jaar ga ik de
maken binnen de organisatie en ben ik werkzaam
bergen in voor een mooie huttentocht op hoogte. Dat
als teammanager voor zorgteam De Haenen (Zorg
alles om fit en gezond te blijven.
aan Huis) en zorgteam 0.
Hierbij in het kort iets over mijzelf
Ik ben als oudste van zes dochters opgegroeid in het
mooie Heusden. Na de havo ben ik voor mijn opleiding
hbo Verpleegkunde naar Amsterdam gegaan. Tijdens
mijn opleiding heb ik als verpleegkundige buitenland
ervaring opgedaan in Malawi. Op dit moment volg ik
de post-hbo opleiding Bedrijfskundig Zorgmanage
ment aan Avans+ in Breda waar ik de bedrijfsmatige
kant van de zorg aan het ontdekken ben. Dat is alle
maal erg nieuw maar ook zeer leerzaam.

Op het werk probeer ik zoveel als mogelijk in contact
te zijn met bewoners, medewerkers en iedereen met
wie ik samenwerk. Ik bezoek meerdere keren per week
de afdelingen en wellicht komen we elkaar daar tegen
voor een leuk gesprekje of misschien wel een kopje
koffie samen.

Naast mijn werk is er natuurlijk ook mijn privéleven.
Ik ben getrouwd en moeder van een 14-jarige dochter
die na de zomer alweer in het derde jaar van de
middelbare school start.
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Vaste (openings)tijden
Toko - tel. 4128
Iedere dag: 10.30 - 12.00 uur
Grand Café 't Bruine Paard - tel. 4124
Iedere dag: 14.30 - 17.30 uur
Gastvrouwen - tel. 4333
Maandag t/m vrijdag: 8.30 - 17.00 uur
Serviceteam - tel. 4000
Maandag t/m vrijdag: 8.30 - 17.00 uur
Zuiderhout Buiten - tel. 4185
Maandag t/m vrijdag: 9.00 - 16.00 uur
Kapsalon - tel. 4178
Dinsdag en donderdag: 8.30 - 18.00 uur
Op afspraak
Dagelijks koffiedrinken
Maandag t/m zaterdag: 10.00 - 11.00 uur op de
afdeling en in het Atrium
U bent welkom in de kapel

Zondag: 10.30 - 11.30 uur op de afdeling en in De
Bieënkorf

De kapel van Park Zuiderhout is een ruimte voor
gebed, vieringen, bezinning en stilte. Elke dag om
10.00 uur is er een eucharistieviering. U kunt alle
vieringen ook thuis volgen op de kapelzender van
Park TV (kanaal 992).

Opticien
Iedere tweede donderdag van de maand is er een
opticien van Rob Boon voor u aanwezig in kamer
A.1.44. U kunt een afspraak maken via het servi
ceteam.

Park Zuiderhout
Arnold Janssenlaan 46, 4847 DK Teteringen
Tel: (076) 578 40 00 | serviceteam@parkzuiderhout.nl | www.parkzuiderhout.nl

