Annet, Frans en Marieke
op het podium van
Theater de Stoep in Spijkenisse

Cavent nodigt je uit voor
een bijzondere kerkdienst
op 24 juni. Kijk op pagina 2.

Annet en Marieke met hun held in Spijkenisse
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Met Frans op het podium
Onderdeel van ons jubileum van vorig jaar was JOUW HELD. Cliënten is toen
gevraagd naar hun favoriete bekende Nederlander. De origineelste inzendingen
zouden worden beloond met een onmoeting.

MEER DATA

31 augustus Farmfair bij de
Linde- en Johannahoeve
28 september Tienjarig
jubileum bij Cavent Vlashof

Vul cavent bauer in als zoektermen
op YouTube en bekijk de film die
van de ontmoeting is gemaakt.

Zo’n prijsvraag is zo uitgeschreven, maar
het regelen van een ontmoeting is toch iets
ingewikkelder dan vooraf gedacht. Maar
goed, de aanhouder wint en voor Marieke
en Annet was het vrijdag 20 april dan zo
ver: hun onmoeting met Frans Bauer.

Frans heeft ze verwelkomd in Theater de
Stoep in Spijkenisse. Op het podium heeft
hij voor aanvang van zijn show ‘Tour de
Frans’ uitgebreid met Annet en Marieke
gesproken. Uiteraard ontbrak de klassieke
knuffel van Frans niet. De ontmoeting is
vastgelegd en te zien op YouTube
Kuyt en Poepjes
Kees, Johan en Remco gaan zaterdag 16
juni hun held Ditk Kuyt ontmoeten. Met
Mariannes held Florian Poepjes is veelvuldig contact, maar een datum voor de ontmoeting is nog niet geprikt. Florian woont
diep in Duitsland en daardoor is het maken
van een afspraak lastig.
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Het sprookjesachtige Land van Es is zondag 24 juni het
decor voor een bijzondere kerkdienst. Onder leiding van
Theo van Teijlingen gaan we een inspirerende en liefdevolle middag beleven. Van harte welkom zijn: cliënten,
vertegenwoordigers, vrijwilligers, raadsleden, medewerkers en verder iedereen die wil komen. En voor allen:
met of zonder partner en kinderen. Na afloop is er tijd
voor koffie/thee en ontmoeten.

Jaap viert
kampioenschap
NSVV
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Jaap is al jarenlang trouw fan van de
plaatselijke voetbalvereniging NSVV uit
Numansdorp. Geen wedstrijd gaat aan
hem voorbij en het voetbalteam is dol
op deze toegewijde supporter.

Voorganger deze middag is Theo van
Teijlingen. Theo is werkzaam als o.a. docent levensbeschouwing op het CIOS te
Goes. “Of ik nu voor de klas sta of op een
kansel, in een zaaltje of op het toneel van
een concertzaal, het gaat mij erom dat
ik mensen mag proberen te troosten, te
inspireren, wakker te schudden en aan het
denken te zetten met mijn liedjes en verhalen...” zegt hij zelf. Hij gebruikt daarvoor
zijn warme stem en zijn gitaar en dulcimer
(snaarinstrument), soms ook een koffer
met symbolen en andere voorwerpen.

Onderdeel van de dienst is poppenspeler Koos Wieman. Koos maakt zelf zijn
poppen, de muziek, timmert het decor en
schrijft het verhaal. Maar hij komt pas echt
op stoom als er publiek is, waar zijn poppen op kunnen reageren. Zijn bijzondere
improvisatietalent is dan ook onmisbaar.

Zondag 24 juni, 14.00 uur
Land van Esseweg 6, Strijen

Voor thuiswedstrijden wordt Jaap elke
zaterdag bij de club onthaald met een
kop koffie en helpt hij met alle voorbereidingen voor de voetbalwedstrijd, onder
andere door de ballen op het voetbalveld
te brengen. Naar uitwedstrijden is er standaard een plekje voor hem gereserveerd in
de bus of in een auto. Nu NSVV kampioen
van 2018 is geworden, deelt Jaap mee in
de glorie. Hij wordt helemaal bij het grote
feest betrokken. Zo krijgt Jaap een nieuw
shirt met ‘kampioen 2017-2018’ erop,
wordt hij als eerste op het podium geroepen en ontvangt hij een bos bloemen. Jaap
kan zijn geluk niet op en hoopt nog jaren
trouw fan te blijven van NSVV.

Vier eiken voor
de Lindehoeve
Meubelmaker Trouwborst Hout uit
Zuid-Beijerland gebruikt veel hout en
plant daarom ieder jaar nieuwe bomen als
onderdeel van zijn duurzaam ondernemen. Geen waaibomenhout maar echte
eiken op bijzondere plaatsen. Deze keer
vier bomen voor onze Lindehoeve.

Koningsspelen
Arrie, Bastian , Ramona en Marieke van Cavent Numansdorp hebben 20 april meegeholpen bij de koningsspelen
en de CavantBand was ook aanwezig.

IN MEMORIAM

Elselien Suvee

Roparunners op weg naar Parijs

Ook dit jaar heeft Cavent een bus geleend aan het
Roparunteam Matties4Live. Zij hebben ruim €25.000,- bij
elkaar gelopen voor mensen met kanker.

Op 30 mei is op 68-jarige leeftijd Elselien Suvee overleden. Elselien
was van 2006 t/m 2014 lid en voorzitter van de Raad van Toezicht
van Cavent. Daarna was zij van 2015 tot de opheffing ervan in 2016
voorzitter van Cavent Support. We zijn haar grote dank verschuldigd
voor de wijze waarop zij beide voorzittersfuncties heeft uitgevoerd.
Voor Elselien betekende het voorzitterschap meer dan alleen het
toezien op het besturen van de stichting. We herinneren ons in
het bijzonder haar warme belangstelling voor en betrokkenheid
bij onze cliënten. Daarnaast zijn ook haar grote inzet, haar scherpte
en het plezier waarmee ze het voorzitterschap vervulde van grote
waarde geweest voor Cavent. Wij wensen familie en vrienden
sterkte bij het verwerken van het verlies.

FARMFAIR OP ONZE TWEE HOEVE’S
Cavent kwaliteitsrapport
Het rapport geeft een beeld over onze
aandacht voor persoonsgerichte zorg,
ruimte voor eigen regie, cliëntervaringen en meer.
Het raport is
te vinden
op cavent.nl
Kwaliteitsrapport
Mei 2018

OPENHEID

GELIJKWAARDIGHEID

Op 31 augustus vindt op de Lindeen Johannahoeve (Cavent Tuin) een
farmfair plaats. Een markt met land- en
streekproducten van de Lindehoeve en
andere producenten uit de Hoeksche
Waard.

Er komen kramen met brocante, Hoeksche
chips, schapenkaas, honing, houtwerk
en mandenvlechten. Als jij of iemand uit
je omgeving producten wil verkopen op
de markt, dan ben je van harte uitgenodigd om een kraam te vullen op deze fair.

RESPECT
VOOR
EIGENHEID

Neem dan contact op met Lenie Molendijk
l.molendijk@cavent.nl of 078-8422890.
Voorwaarde is dat de producten een relatie
hebben met het thema landleven.
Farmfair, vrijdag 31 aug. van 15.00 tot 20.00 uur

Woensdag 23 mei is er weer voorlichting gegeven aan de toekomstige bewoners van Stougjeshof. Naast een vertegenwoordiging van
Cavent waren ook de architecten aanwezig om op vragen antwoord te geven. Op de foto een aantal bekende en nieuwe gezichten.

Oproep

Johan zoekt een vrouw
Johan Katoen is een montere, actieve Seuter van 57 jaar. Hij werkt voor rioleringsbuizenfabriek Nylonplast. Sinds twaalf jaar woont Johan in de Spinhof,
waar hij twee keer per week begeleiding krijgt. Geboren en getogen in ’s Gravendeel komt hij overal in zijn woonplaats wel bekenden tegen voor een gezellig
praatje. Aan aanspraak dus geen gebrek.
Wat Johan sinds enkele jaren wel mist, is
een vrouw in zijn leven. Op een enkele
vakantieromance na had hij nog nooit
een echt vriendinnetje. Daar mag nu wel
een keer verandering in komen van hem.
Daarom benaderde hij Cavent Dichtbij
een paar maanden geleden met een
privé-oproep.
Spannende eerste stap
Johan zou graag een leuk en lief meisje
ontmoeten van een jaar of 45 tot 57, om

gezellige dingen mee te doen of samen
op de bank lekker wat te zappen. Maar
ja… hoe kom je zo vanuit het niets aan
een meisje? De toch wel wat verlegen
ogende Johan vindt het best spannend om
zomaar een vrouw mee uit te vragen: ‘Ik
kom heus weleens leuke dames tegen die
me begroeten en vragen hoe het met me
gaat. Die ga ik alleen niet zomaar vragen
of ze een keertje een bakkie komen doen.
Ik weet ook niet of ze een vriend hebben
ofzo…’. Zo was hij al een tijdje aan het

twijfelen toen hij samen met zijn PB’er
Liesbeth ineens op het idee kwam om een
oproep te doen in de Cavent Dichtbij. De
redactie besloot om hem een podium te
geven met dit artikel.

Johan houdt naar eigen zeggen erg
van slanke vrouwen met lang blond
haar. Voor zichzelf koopt hij graag
mooie kleding en hij hoopt dat zijn
vriendin zich ook mooi kleedt. Maar
eigenlijk vindt hij het belangrijkste
dat ze lief is en dat ze het samen gezellig kunnen hebben. Johan houdt
ervan om er samen op uit te gaan,
naar de Wereldhavendagen of naar
Blijdorp bijvoorbeeld. Samen koken,
een visje halen of een lekker bakkie
doen vindt hij ook fijn.

Ben jij
Johans
toekomstige
vriendin?
De toekomstige vriendin van Johan
mag zich gelukkig prijzen met de
lieve briefjes die Johan kan schrijven. Als Johan een vrouw leuk vindt,
schrijft hij graag briefjes voor haar
waarin hij zegt hoe lief en mooi hij
haar vindt. Ook verwent hij haar
graag met een lief cadeautje. Daarnaast maakt Johan graag grapjes en
houdt hij van gezelligheid. Hij is dol
op voetbal, gaat elke zaterdagavond
naar de wedstrijd van Binnenmaas en
is groot fan van Feyenoord. Binnenkort heeft hij zelfs een persoonlijke
ontmoeting met Dirk Kuyt!
Lijkt het je wel iets om deze lieve sportliefhebber beter te leren
kennen? Johan kookt iedere maandagavond samen met PB’er Sylvia.
Misschien vind je het wel leuk om op
zo’n maandagavond een hapje met
hem mee te komen eten. Iets anders
ondernemen is natuurlijk ook goed.
Johan hoort graag van je via zijn
PB’er Liesbeth, die te bereiken is op:
l.vandenberg@cavent.nl

Vragen over je langdurige zorg?

(vooraankondiging)

Iedereen met een indicatie voor langdurige zorg (Wlz-indicatie) heeft recht op ondersteuning bij het regelen van zorg en het maken van afspraken hierover. Je kunt
hiervoor kosteloos terecht bij Zorgbelang Zuid-Holland (zorgbelang-zuidholland.nl)
en MEE (mee.nl).

Rabobank maakt feestje bij Vlashof
Op 9 en 10 maart was
het weer NL Doet. Ook
dit jaar heeft de Rabobank weer een feestmaaltijd bereid voor de
bewoners van Cavent
Vlashof. Het was weer
superlekker en iedereen
heeft enorm genoten.
Ongetwijfeld het begin
van een mooie traditie.

Linde in de race als ‘Boom van het Jaar’
De monumentale linde in Mookhoek,
die naast de Lindehoeve staat, is genomineerd voor de titel ‘Boom van het
Jaar.
De uit 1905 stammende boom verdient
de nominatie op basis van de bijzondere
verhalen die de statige linde met zich
meedraagt. In zomerse omstandigheden
lijkt de linde in vol ornaat op een reus, een
trouwe
poortwachter
Kerstfeest
2017 die waakt over de

Lindehoeve. Om in 2019 de titel mooiste
boom van Europa in de wacht te slepen,
moet de linde eerst de provinciale en Nederlandse verkiezing winnen.
Aanvankelijk stonden er twee lindes, aan
beide zijden van de entree naar de hoeve.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd de
andere linde geraakt en beschadigd door
artillerievuur. Het hoge water tijdens de
watersnoodramp van 1953 zorgde ervoor
dat die linde definitief geveld werd.

Vóór 1953 stonden er nog twee lindes bij de ingang van de Lindehoeve

Expositie met werk van

Cavent Creatief
Galerie Cultuurhuis Ludiek, Molenstraat 16, 3291 EG Strijen

Cavent Creatief exposeert en verkoopt
schilderijen bij Ludiek te Strijen. Ludiek
is een kleinschalig cultuurhuis met een
galerie, (poppen)theater, creatieve
workshops en verhuur van inspirerende ruimtes. Iedereen is welkom de
schilderijen te bekijken en wellicht te
kopen. Ludiek, Molenstraat 16, Strijen.
Bij Betsie, Voorstraat 6a, 4797 BG Willemstad (N-Br) is ook werk van Cavent
Cretaief te zien.
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