Op donderdag 29 maart heeft Nico
Luitwieler na 17 jaar afscheid genomen
van Cavent. Nico is altijd zeer betrokken
geweest bij onze cliënten en ook tijdens
zijn afscheidsreceptie bleef hij oog
houden voor hun noden.

Cavent organiseert
bijzondere kerkdienst
In navolging van de dienst tijdens het
50-jarig feestweekend is er weer een
dienst op het Land van Es. Voorganger
is Theo van Teijlingen. Meer info volgt.
Land van Es
Zondag 24 juni
Aanvang 14.00 uur
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Veel belangstelling voor de EHBO-lade
De cliëntenraad van Numansdorp heeft
een themaweek georganiseerd waarvoor veel belangstelling was. Vier avonden en een ochtend werd er met elkaar
gesproken over cursussen, brandveiligheid, seksualiteit, gezond oud worden
en veiligheid op straat. De geslaagde
week werd afgesloten met een lunch.
Maandag: cursussen
Cliënten konden aangeven of en welke cursus zij leuk zouden vinden om te
volgen. Er werd een voorproefje gegeven
van een cursus schilderen, gezondheid en
schoonmaken.
Dinsdag: brandveiligheid
Na een presentatie over brandveiligheid
van Lia werd uitgelegd wat er zoal in een

brandweerwagen aanwezig is. Aansluitend konden cliënten in brandweerpak
en brandweerwagen met sirene een
rondje over de Randweg maken.
Woensdag: seksualiteit
Een presentatie over relaties, zoenen en
intimiteit. ¢

Donderdag: gezond oud
Heidi Geuze, onze verpleegkundige, en
Miranda van Gilst vertelden hoe je op
een gezonde manier oud wordt en fit kan
blijven.

Vrienden van Cavent bestaat uit
een kleine honderd donateurs,
die jaarlijks een bedrag in de
pot storten. Die pot is het fondsengeld waarop cliënten van Cavent een beroep kunnen doen.
Tommy, Hans, Izaak, Corjan,
Harm en David hebben dat met
succes gedaan.

HELP OOK
EN WORD
VRIEND
VAN
CAVENT
vriendenvancavent.nl

Zaterdagochtend: veiligheid
Wijkagente Roos kwam ons vertellen over
veiligheid op straat en veiligheid in en om
ons huis. Lia had een presentatie over het
verkeer en hoe je veilig in huis kunt zijn.
De politieauto van wijkagente Roos was
gloednieuw, van allerlei snufjes voorzien

en werd door iedereen goed bekeken.
Wapenstok, kogelvrij vest, portofoon,
handboeien, pepperspray en handboeien
waren interessant om te bekijken. Bijzondere indruk maakten de grote EHBO-lade,
de sirene en het zwaailicht.

Donaties Vrienden van Cavent

Vakantie, laminaat

€ 340,00 voor de vloer van Hans

€ 200,00 voor Tommy en zijn laminaat

Hans: ‘Toen ik in mijn nieuwe huis ging
wonen, lag er nog vloerbedekking. Da’s
wel lekker aan je voeten, maar echt niet
praktisch. Het laminaat heb ik gelukkig
niet zelf hoeven kopen, maar van mijn zus
gekregen. Zij had het nog op zolder liggen.
Ik ben heel blij dat mijn buurman, die voor
zijn werk klusjesman is, dit voor mij heeft
kunnen doen’.

Tommy leeft van een Wajong-uitkering
en heeft daarvan ook nog rijles. Toen hij
binnen de Lindehoeve onverwacht ging
verhuizen, was zijn spaarpot leeg. Vrienden
van Cavent heeft de overname van het
laminaat mogelijk gemaakt. Tommy: ’Ik
ben heel blij met het laminaat dat ik heb
kunnen kopen. De plinten moeten nog,
maar die komen snel.’

HERHAALDE OPROEP
AAN CLIËNTEN EN HUN
VERTEGENWOORDIGERS

HELP JIJ
CAVENT?

BIDDAG 2018

en certificaten

Ga naar
zorgkaartnederland.nl
en laat je waardering
voor Cavent achter.

Gruttomarkt
Cavent Grutto
Zaterdag 26 mei
facebook.com/caventcreatief

€ 350,00 voor de vakantie van Izaak

€ 412,50 voor een heftruck-certificaat

Izaak is al 20 jaar niet met vakantie geweest. Hij heeft alleen maar zak- en
kleedgeld om van te leven en kan niet
sparen. Vrienden van Cavent heeft er met
een bijdrage voor gezorgd dat hij ook
mee kon. Als dank heeft hij een kaartje uit
Drenthe gestuurd. Izaak: ‘Vroeger ben ik
al eens in Drenthe geweest. Je zit midden
in de natuur. Da’s schitterend. Ik ben een
dag alleen op pad gegaan. Ik heb een fiets
kunnen huren, dat was wel duur, maar dat
ging gelukkig. Drenthe is gewoon mooi en
er is weinig veranderd in al die jaren.’

Corjan, Tommy, Harm en David hebben
met de bijdrage hun heftruck-certificaat
gehaald. De jongens hebben zelf € 60,bijgedragen. Corjan en Tommy hebben
hun vaardigheden al kunnen inzetten bij
de Koningshoeve, een mechanisatiebedrijf
en een tuincentrum. Harm zoekt nog een
stageplek, waar hij onder andere zijn vaardigheden kan gaan inzetten. David heeft
tijdens zijn stage bij Horman veel werk
verzet met zijn certificaat op zak.

Fiets langs Kunst van de Zorg
Op 12 mei 2018 voert een fietstocht u langs kunst van
mensen met een beperking. Onder begeleiding van
kunstenaars van Dok-C hebben zij hun leven verbeeld.
Het werk is die dag te zien op locaties van Cavent
(Numansdorp en Strijen), Humanitas, Gemiva-SVG,
Pameijer, Zuidwester, Paardenmelkerij Hoeksche Waard
en Westhoek Schapenbedrijf. De flyer en routebeschrijvingen zijn te vinden op cavent.nl.
Aanmelden kan via
vrijwilligerscentrale@welzijnhoekschewaard.nl
of telefonisch via 088-7308900.

Verslag van Marianne van den Hoek

De Vakantie van Cavent Vlashof
We gingen op maandag 11 september naar Brabant. Naar het
dorpje Hoogeloon. We kwamen bij de Kiltunnel en we hadden
geen pas bij ons, dus de slagboom bleef naar beneden. We
kwamen aan in Brabant en volgens mij zijn we een beetje omgereden, althans volgens Edith. Uiteindelijk kwamen we aan bij
Landgoed de Biestheuvel en dan bij Vakantiehuis de Schaapskooi. Beetje de omgeving verkennen. M´n slaapkamer bekijken
en indelen. ‘s Avonds was Willie´s Beautysalon geopend. Iedereen ging een behandeling doen. Zelfs Daan had een maskertje
opgedaan. Al op de eerste dag hadden we grappen uitgehaald.
Spinnen, muizen en kippen kropen in bed en in pyjama´s.
Dacht je even op de meidenkamer te ontspannen op het bed,
gaat ineens een alarm af onder een kussen. Ook het personeel,
waaronder Paula, Edith en José, wat een hilariteit, iedereen
schrok lachend. Dinsdag 12 september gingen we in 2 groepen
werken. Oost ging naar een struisvogelboerderij. En Ambulant
ging naar een spectaculair doolhof. Daar werden eerst foto´s
gemaakt voor het geval er mensen verdwalen. Lekker in het
doolhof rondstruinen op zoek naar plaatjes. Henco zei “Je
moet de andere kant op” tegen Cynthia. De meiden konden
die stomme kabouter niet vinden. Dus Edith en Henco gingen
helpen zoeken en de meiden gaven op. Na een halfuur zoeken
heeft Edith hem gevonden. Na de lunch ging West naar de
Struisvogelboerderij. Daar werd een demonstratie gehouden
over het doen en het laten van een struisvogel. Ook hebben
we een ei gevoeld en met de vogels geknuffeld. ‘s Avonds na
het diner gingen we een gezamenlijke bingo onder leiding van
Riek doen. Er waren leuke prijzen te winnen. Tijdens de bingo
werd er op de deur geklopt. Helemaal vanaf ons Seuterdorp
waren Early en Liesbeth gekomen om een bingoavond mee
te doen. Ook onverwachts was er een non uit het klooster en
die dacht even de bingo te draaien en dat ging haar goed af.
We hadden geen goede nachtrust. Er sliepen bij mij 3 meiden;
1 daarvan zaagde bomen om. Toen was het alweer woensdag 13 september. Er staat een ritje met de schoolbus op het
programma. Ritje door Brabant. We hebben gezongen in de
bus, waarvan er een paar sliepen in de bus. Zelfs Henco had
een eigen bank om languit te liggen. ‘s Middags had iedereen
een rustig middagje. De ene ging borduren en de andere
videobellen met het thuisfront enz. ‘s Avonds hadden we onze
Bonte Avond. Onder leiding van de enige echte Rozalien. Als
verrassing van de avond kwam Jolanda van de Berge voor ons
zingen. Zowel moderne hits en ouderwetse hits zong zij voor
ons. Daarna hadden we onze Bonte Avond. Als eerste waren
Truus en Trudie aan de beurt. Wij dachten aan het idee om
iedereen na te doen, inclusief het personeel. Het was hilarisch
dit toneelstuk. Daarna ging Henco een liedje zingen van Wesley
Klein. Daarna ging André ‘Heb je even voor mij’ zingen. En
Albert had een vakantietekst gemaakt ook op het liedje ‘Heb je
even voor mij’. Als laatste trad op het personeel met een liedje
van Elvis Presley. Maar niet te vergeten Jasmijn haalde nog een
goocheltruc uit met Jeanette. En we moesten heel hard lachen.
Donderdag 14 september moesten we vroeg uit de veren want
er stond golfen op het programma.

Planning

De slogan om met
de communicatie
over Stougjeshof de
juiste snaar te raken.

Deze zomer (na de
bouwvakvakantie)
start de aannemer
met de bouw en de
geplande oplevering is
begin zomer 2019.

De werkgroep ‘communicatie’ van start

Hoe lichten
we de
buurt in?
De meiden van het
eerste uur: Sabine, Claudia, Elise en Marianne
vormen de werkgroep
‘communicatie met de
buurt’. Zij gaan binnenkort van deur tot deur
in de directe omgeving
van Stougjeshof om
zich voor te stellen.
Onbekend is onbemind

en dat gaan we keren. De
leden van de werkgroep
bellen aan, stellen zich voor
en geven de buurtbewoners een folder met informatie over Stougjeshof. Dat
doen we omdat we willen
dat de buurt ‘fan’ wordt
van en zich betrokken gaat
voelen bij Stougjeshof. Burenhulp is een belangrijke
pijler van Stougjeshof.

Werkgroep communicatie. V.l.n.r. Marianne, Sabine, Elise en Claudia

Werkgroep inrichting De Schuur

Plakken met pizza

Idee voor De Schuur?

De Schuur wordt de gerenoveerde
ontmoetingsruimte van Stougjeshof.
Vraag is nog wel waarvoor de bewoners die schuur willen gebruiken en
wat de gewenste sfeer van de inrichting moet zijn.
Om daar antwoord op te geven, zijn
Vincent, Sabine, Marianne, Elise, Claudia,
Evelien en Joseline van werkgroep De
Schuur op vrijdag 23 maart met pizza’s
bij elkaar gekropen. Over wat ze in De
Schuur willen doen, waren ze het snel
eens: verjaardagen vieren, spel-, creatieve en disco-avonden, koken met elkaar,
gezellig zitten en tv-kijken. Met knippen
en plakken is vervolgens een collage
gemaakt van de gewenste sfeer. Deze
collage is de basis voor het maken van
hun plan voor de inrichting.

Het eerste idee is door de werkgroep
al geleverd. We vragen buurtbewoners
een (gebruikte) stoel te doneren voor de
inrichting van De Schuur. Dat levert hope
lijk een bonte verzameling stoelen op en
betrokkenheid van de schenkers. Twee
vliegen in één klap.
Heb je een idee voor Stougjeshof?
Wil je meehelpen met de renovatie van
‘De Schuur’? Stuur een mail naar
communicatie@cavent.nl.

Voorzitterswissel (C)VR

IN MEMORIAM

Sinds 1 januari van dit jaar hebben de
Vertegenwoordigingsraad (VR) en de
Centrale Vertegenwoordigingsraad
(CVR) een nieuwe voorzitter. Nico Wijnen heeft na vier jaar de hamer overgedragen aan Linette van der Jagt.

Cor Verschoor

Daan van der Wekken

Hermien Giljam-Simons

Na 46 jaar bij Cavent te
hebben gewoond, is
op eerste kerstdag Cor
Verschoor overleden in
de leeftijd van 91 jaar. Ze
was iemand waar je niet
omheen kon. We zullen
haar missen.

Daan is op 12-02-2018
in de vroege ochtend
op 70-jarige leeftijd
overleden. Daan had een
broze gezondheid en
leefde zoals artsen zeiden
in geleende tijd. Echter
kwam het overlijden toch
plotseling. Daan was
een prachtige markante
man, wiens aanwezigheid
gemist zal worden door
alle betrokkenen van de
Vlashof.

Hermien is op 36-jarige
leeftijd op 17-03-2018
overleden. Zij heeft een
kort ziekbed gekend en
heeft in haar eigen huis
met man, kinderen, familie
en naasten haar laatste
dagen doorgebracht.
Samen met Wilbrecht en
de kinderen keek Hermien
uit naar hun nieuwe start
als beheerdersgezin van
Stougjeshof. Het verdriet
en verlies is groot en zij zal
enorm gemist worden.

Kerstfeest 2017

Tijdens een sfeervol etentje werd behalve van Nico Wijnen tevens afscheid
genomen van Krien Bronswijk (C)VR en
Kees de Graaf (VR). Jan Windey sprak zijn
grote dank uit, namens Cavent, voor het
vele werk dat deze drie cliëntvertegenwoordigers gedurende een flink aantal
jaren hebben verricht.
Foto boven: Linette van der Jagt en Nico
Wijnen. Onder: Kees de Graaf, Nico Wijnen
en Krien Bronswijk.

IS JE COMPUTER KAPOT OF WERKT
EEN PROGRAMMA NIET MEER?

Sinds ons kerstfeest vorig jaar is er geen Cavent Dichtbij
meer verschenen. Ook al is het dus weer enige tijd geleden,
toch nog even dit sfeerplaatje.
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VRAAG NAAR SAM
Sam heeft zijn eigen
computer gebouwd, dus
hij kan wel wat! Hij helpt
je graag met je computerproblemen. Stuur, eventueel met een familielid
of begeleider, een e-mail
naar i.windey@cavent.nl.

