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Nieuwsbrief Uitbureau Oudshoorn
Juli, een maand met mooi zonnig weer! Doordat het een aantal dagen erg heet
was hebben we de beweegverenigingen en een uitstapje laten vervallen. Deze
maand gingen bewoners voor het eerst naar Avifauna, met een uitstapje of
samen met familie. Ook waren er de campingdagen en werden rondom de mini
camping in de tuin drie dagen lang activiteiten georganiseerd!
Medewerkers Uitbureau

Terugblik juli
Kom in de kas en beleef!
Met deze gedachte nodigde het Uitbureau de laatste woensdag van juli iedereen
uit om een kijkje te nemen in en rond de kas. Bewoners, vrijwilligers en
medewerkers van de tuinclub lieten met trots zien wat zij zoal laten groeien en
bloeien!

Oudshoorn Academie
Op 7 juli jl. was er een lezing over de PTT. Bewoners
luisterden aandachtig naar allerlei inside informatie
over de post, de uniformen en de brievenbussen die
in de loop der tijd veel veranderd zijn.

Avifauna
Er wordt druk gebruik gemaakt van de vrijkaarten
van Avifauna. In juli zijn er twee uitstapjes door het
Uitbureau naar dit vogelpark georganiseerd en een
aantal bewoners hebben gebruik gemaakt van de
mogelijkheid om samen met een familielid naar
Avifauna te gaan. Er zijn een aantal kaarten
beschikbaar voor bewoners met een begeleider om
op eigen gelegenheid Avifauna te bezoeken. U krijgt twee kaarten per bewoner,
de kosten die u eventueel in Avifauna maakt zijn voor eigen rekening.
Meer informatie of kaarten bestellen? Neem contact op met het Uitbureau via:
uitbureauoudshoorn@alrijne.nl of bel 0172467335.

Koeken
De mannen van de herensoos hebben het uitgebreid
gehad over welke koek hun favoriet is. Mocht u niet
weten wat u bij de koffie moet serveren, hier is hun
top 5 van lekkerste koeken:
1. Gevulde koeken
2. Stroopwafels
3. Kano's
4. Boterkoek
5. Roomsoezen

Fleurig en kleurig
Van het Scala college en Rijnvicus (leerwerkbedrijf)
kregen we een prachtig bloemstuk. Dit bloemstuk,
gemaakt door Rijnvicus, heeft tijdens de diploma
uitreikingen van het Scala college in de aula
gestaan.

Campingdagen
Op 13, 14 en 15 juli jl. overheeste het
vakantiegevoel in Oudshoorn. Rondom de
minicamping in de tuin en in de 'kantine' werd er
koffie gedronken, gepicknickt, bingo gespeeld,
geschilderd en van muziek genoten. Op donderdag
15 juli was er een zomeravondconcert in de tuin met
Marco den Hollander en op vrijdag 16 juli was er een
klassiek pianoconcert in de kantine. Bij het laatste concert droegen de dames
van het Uitbureau prachtige jurken. Omdat beelden meer zeggen dan woorden:

Bewoners van Bospad 6 hebben met
volle teugen genoten van de
campingdagen. Op de woning zijn
de vakantiefoto's te bewonderen.
Een bewoner keek hier met veel
plezier naar en zei: "ik weet niet dat
ik daar geweest ben, maar aan de
foto te zien had ik het naar mijn
zin"!

Trouwen
Leroy, één van de bewegingsagogen is op donderdag
21 juli getrouwd. Omdat zijn collega's samen met de
dames van het Uitbureau vonden dat hij goed
voorbereid moest zijn heeft hij in stijl, met hoge
hoed en vlinderdas, het huwelijks loopje op de
bruiloftsmars geoefend met Regina van de kapsalon.
Wij wensen Leroy en zijn bruid alle geluk van de
wereld toe!

Tuinoogst
In de Oudshoorntuin is bij de tuinkas een moestuin. Hier staan capucijners die
afgelopen maand geoogst zijn. Een partner van een bewoner van Korenveld 16
heeft van de capucijneroogst een heerlijke maaltijd gekookt op de woning!

Terugblik juli afdeling de Oever
Workshops
Knutselen met hout
De bewoners hebben mooie houten schilderijtjes
gemaakt. Deze hebben ze geschilderd en beplakt
met steentjes. De schilderijtjes hangen in één van
de gangen op de Oever, zodat iedereen ze kan
bewonderen.
Workshop met zeep
De bewoners hebben geurzakjes en zeepdoosjes
gemaakt. Dit vonden de bewoners leuk om te doen
en wat ruikt het lekker al die zeepjes!

Bloemschikken
Afgelopen maand hebben de bewoners weer mooie bloemstukjes gemaakt. De
bewoners genieten elke keer weer van deze workshop!

Uitstapjes
Enkele dames van de Hoge Zijde zijn naar het
centrum van Alphen aan den Rijn geweest. De
dames hebben gewinkeld en gezellig geluncht. De
dames genoten hier enorm van. Een bewoner kon er
de nacht erna zelfs niet van slapen, ze moest steeds
denken hoe leuk ze het had gehad. Het was dus een
zeer geslaagd uitstapje.

Kast in de lounge
In de lounge staat sinds kort een bruine kast. Daarin
staan allerlei leuke kleine cadeautjes. De bewoners
kunnen op deze manier zelf een klein cadeautje
kopen, als kraamcadeautje bijvoorbeeld. Mocht u
hier iets van willen kopen, dan kunt u dit vragen aan
de medewerkers van het welzijnsteam. De kast
wordt met regelmaat aangevuld.

Algemeen
Verjaardagen

We wensen iedereen die in augustus jarig is een
mooie verjaardag!

Kranten
Een vraag van de medewerkers van het Dorpsplein;
een aantal bewoners heeft een abonnement op een
krant. Wilt u bij het wijzigen of stopzetten van een
abonnement dit aan deze dames doorgeven? Zo
weten de dames welke bewoner een abonnement
heeft en de juiste krant krijgt.

Vooruitblik augustus
Lovers of Food

Op woensdag 24 augustus is vis en ander lekkers
verkrijgbaar in de kraam van Lovers of Food op het
Dorpsplein van 14.00-16.00 uur.

Middag op het Plein
Vanaf augustus organiseert het Uitbureau weer wekelijks een middag op het
Plein, waarbij we twee weken hetzelfde programma aanbieden: de ene week
worden de bewoners van de Oever, de Steenstraat, Korenveld 15 en 16 en
Bospad 9 en 10 uitgenodigd en de andere week de bewoners van Bospad 6,7,8,
Korenveld 11,12,13, 14, de Waterwegen en de Groenhoven. De reden dat we het
zo doen is dat we willen voorkomen dat het Plein overvol wordt en omdat er
volgens ons op deze manier meer bewoners van dezelfde straat tegelijk kunnen
komen.
Donderdag 4 augustus
Wendy Molee maakt er een muzikaal feestje van voor bewoners van Bospad
6,7,8, Korenveld 11, 12,13, 14 en de Waterwegen en de Groenhoven.
Donderdag 11 augustus
Wendy Molee maakt er een muzikaal feestje van voor bewoners van de Oever, de
Steenstraten, Korenveld 15, 6 en Bospad 9,10.
Donderdag 18 augustus
Bingo voor bewoners van Bospad 6,7,8, Korenveld 11.12,13, 14 , Waterwegen en
de Groenhoven.
Donderdag 25 augustus
Bingo voor bewoners van de Oever, de Steenstraten, Korenveld 15,16 en Bospad
9,10.
Aanvang elke donderdag 15.15-16.30 uur.

Uitstapjes augustus 2022
Dinsdag 9 augustus
9.30 – 12.00 uur
Winkelen in Bodegraven
Kosten: €10,00 per bewoner + €1,50 buskosten
incl koffie/thee met wat lekkers
Maandag 15 augustus
13.30 – 16.30 uur
Avifauna
Kosten: €10,00 per bewoner + €1,50 buskosten
incl koffie/thee met wat lekkers
Dinsdag 16 augustus
9.30 - 12.00 uur
Avifauna
Kosten: €10,00 per bewoner + €1,50 buskosten
incl koffie/thee met wat lekkers
Maandag 22 augustus
13.30 – 16.30 uur
Naar het strand in Katwijk
Kosten: €10,00 per bewoner + €1,50 buskosten
incl koffie/thee met wat lekkers
Vrijdag 26 augustus
Fruit plukken in Abbenes
13.30 – 16.30 uur
Kosten: €10,00 per bewoner + €1,50 buskosten
incl koffie/thee met wat lekkers
Er zijn (zo mogelijk) uitstapjes op de maandagmiddag en de vrijdagmiddag. Op
dinsdagmiddag gaan we voor de vrijdag en de maandag erop naar de woningen
bellen wie er met het uitstapje meegaan en mailen we naar de woningen welke
bewoners er helaas niet mee gaan. Dus drie en zes dagen van te voren.
Familieleden/1e contactpersonen kunnen dan vanaf dinsdagmiddag contact
opnemen met de woning om te vragen of hun familielid meegaat.
Bij te veel belangstelling kijken we wie er meegaat, waarbij we rekening houden
met de frequentie van het meegaan met uitstapjes van de betreffende
bewoner(s).
U kunt zich inschrijven voor uitstapjes bij het Uitbureau of via
email: uitbureauoudshoorn@alrijne.nl. Alleen 1e contactpersonen mogen
bewoners inschrijven voor uitstapjes. Per uitstapje kunnen maximaal drie tot vier
bewoners mee en wij zorgen voor de begeleiding.
Betaling van het uitstapje en de buskosten vindt achteraf plaats en wordt
genoteerd op de bewonersrekening.
Wacht op definitieve bevestiging, inschrijving is geen garantie voor deelname.

Vooruitblik augustus afdeling de Oever
Middag in de lounge

Woensdag 3 augustus
Pub quiz

Het Uitbureau organiseert elke
woensdagmiddag de middag in de
lounge van 15.00-16.00 uur.

Woensdag 10 augustus
Live muziek
Woensdag 17 augustus
Bingo
Woensdag 24 augustus
U vraagt, wij draaien
Woensdag 31 augustus
Pub quiz

Activiteiten
Dinsdag 2 augustus
Uitstapje Avifauna, beperkt aantal
deelnemers

Dinsdag 16 augustus
12:00 uur High Tea Hoge Zijde
Vrijdag 19 augustus
14:30-16:00 Bruin café

Vrijdag 5 augustus
14:30-16:00 Bruincafe

Dinsdag 23 augustus
10:30-12:00 Bloemschikken

Dinsdag 9 augustus
10:30-12:00 workshop
Vrijdag 12 augustus
Vanaf 17:00 uur patat met snack
eten, daarna filmavond in de
lounge

Vrijdag 26 augustus
10:30-12:00 Spelletjesochtend
Dinsdag 30 augustus
10:30-12:00 Workshop

Kerkvieringen
Data kerkvieringen maand augustus, aanvang 11.00 uur
Woensdag 3 augustus
Communieviering in Kerkzicht
Voorganger pastor Nabor Langstraat
Zaterdag 6 augustus
Gezamenlijke kerkdienst in
Kerkzicht
Woningen: Korenveld en Bospad
Voorganger ds. J. Hulzebosch
Woensdag 10 augustus
Gezamenlijke kerkdienst op de
Oever/Lounge
Voorganger pastor Nabor Langstraat
Woensdag 10 augustus
Kleinschalige zintuigelijke viering
Op uitnodiging
Voorganger Tineke de Jong

Zaterdag 20 augustus
Gezamenlijke kerkdienst in
Kerkzicht
Woningen: Korenveld en Bospad
Voorganger ds. J.T. de Koning
Woensdag 24 augustus
Viering Heilig avondmaal in
Kerkzicht
Woningen: Waterweg, Groenhof en
Steenstraat
Voorganger Tineke de Jong
Zaterdag 27 augustus
Gezamenlijke kerkdienst Oever en
de Brug, hal ziekenhuis
Voorganger Tineke de Jong

Zaterdag 13 augustus
Gezamenlijke kerkdienst in
Kerkzicht
Woningen: Waterweg, Groenhof en
Steenstraat
Voorganger pastor Nabor Langstraat

Vrienden van Oudshoorn

Word Vriend van de Vrienden van Oudshoorn!
Vrienden steunen elkaar en geven kleur aan het leven. De ‘Vrienden van
Oudshoorn’ willen het verblijf voor de bewoners in Oudshoorn aangenaam
maken. Hoe doen we dit? De ene keer door activiteiten financiëel te steunen, de
andere keer door iets aan te schaffen.
Voorbeelden? Denk aan het jaarlijkse zomerfeest, de tuinkas, de rolstoelbus, het
duo-bed en de duo-fiets.
De Vrienden van Oudshoorn kunnen dit alleen doen dankzij giften. Kent u
iemand die ons zou willen steunen met een eenmalige gift of leuker nog: door
Vriend te worden? Of wilt u dit zelf? Ga dan naar onze website.
Hoe meer vrienden, des te meer vreugd in Oudshoorn!
Volg ons op:
Twitter
Facebook
Website

Tuinhuis
Eindelijk staat het er dan: het nieuwe tuinhuis in de tuin van Oudshoorn. Door te
kiezen voor een open versie is er ruimte voor meer bewoners. Dat het er heerlijk
toeven is blijkt uit het feit dat er veel gebruik gemaakt wordt van het tuinhuis!

Vriendenfeest
Op donderdag 28 juli jl. hebben we samen met het
Uitbureau het jaarlijkse Vriendenfeest
georganiseerd. Het was gezellig druk op het
Dorpsplein, waar bewoners genoten van een
optreden van de seniorenzanger.
Omdat de Alstroemeria de bloem van de
vriendschap is, kreeg elke woning een bos van deze
prachtige bloemen.

Vrijwilligers Oudshoorn
Beste vrijwilligers,
De vakantietijd is aangebroken. Een periode van
onthaasten, uitrusten, genieten van de zon en vrije
tijd.
Toch blijft er in Oudshoorn altijd beweging. Het
verenigingswerk gaat gewoon door om bewoners blijvend te laten genieten van
activiteiten. De vrijwilligers blijven wanneer het mogelijk is actief, dank daarvoor!
Ditjes en datjes
Het huidige team van vrijwillige rolstoelbuschauffeurs kan wel wat versterking
gebruiken. Weet u/kent u een nieuwe kandidaat? Breng Oudshoorn graag
onder de aandacht als het gaat om de vacatures. Zie ook de website voor de
vacatures.
Als u Oudshoorn binnenkomt of verlaat; wees dan alert op het meelopen van
bewoners. Wilt u a.u.b. meehelpen om de veiligheid te waarborgen?
De lijst van vrijwilligers met flexibele inzet is al even een feit; de zogenaamde
flexvrijwilligers. Flexvrijwilligers zijn vrijwilligers die ik ad-hoc mag
bellen/mailen voor snelle inzet bij uitval of ziekte van andere vrijwilligers bij
verenigingen. Zo blijft het mogelijk om activiteiten door te laten gaan. De
flexlijst kan zeker nog uitgebreid worden. Wilt u op deze lijst om benaderd te
kunnen worden voor flexibele inzet op een dagdeel? Laat het weten bij Annet,
vrijwilligerscoördinator (ajperdijk@alrijne.nl of 0172 467334). Het gaat dus
om extra ad-hoc inzet, naast uw andere vaste vrijwilligerswerk binnen
Oudshoorn.
Hartelijk dank voor uw inzet bij het ‘Samen werven van vrijwilligers’! We
hebben weer een aantal nieuwe vrijwilligers welkom geheten en daar zijn we
heel blij mee. Echter…er kan nog meer bij dus gaan we nog even door met
werven: kaartjes uitdelen, deelname aan de jaarmarkt, de website,
binnenkort een artikel in de media, social media enz. Bij de gastvrouw staat
nog steeds een mandje met kaartjes om uit te delen in uw netwerk. Neem
deze gerust mee.
Ik heb vakantie tot en met 7 augustus. Tot daarna en een fijne zomer
toegewenst!
Zonnige groet, Annet Perdijk

Contact
Verpleeghuis Oudshoorn
Henry Dunantweg 21
2402 NM Alphen a/d Rijn
0172 467 000

Locaties
Verpleeghuis Leythenrode
Alrijne Ziekenhuis
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