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d’n Hendrick

Nieuwe vloer voor Antoniegaarde

Heel lang geleden, in 1345, stichtte Hendrick Van Neynsel het Neynsels Gasthuis en bood opvang aan dertien arme vrouwen.  
Nu, honderden jaren later, vinden vele ouderen in Den Bosch en Vught een fijne woonplek, liefdevolle zorg en de leukste activiteiten 
bij van Neynsel. En Hendrick? Hendrick Van Neynsel leeft voort in de gepassioneerde werknemers en vrijwilligers van Van Neynsel.  
Zijn naam siert nog altijd onze gevels.

Mijn dag bij Van Neynsel

NUMMER 3 - SEPTEMBER 2018

Passie 
Aniek en Marjan hebben
oog voor ouderen!

Dolblij met deze kans 
Nieuwe werving maakt verschil.

04 06

Een moderne vloer die de ruimte een  
frisse uitstraling geeft.

Wat komt er kijken bij het werk van een EVV’er. 
Maak kennis met Anne Kolen.
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Een nieuwe vloer
voor Antoniegaarde

Een gewone donderdagmorgen. Bij Van Neynsel Antoniegaarde 

zijn bijna alle stoelen in de Brasserie bezet; de bingomiddag wordt 

zoals altijd druk bezocht. Ze zijn blij dat ze weer op hun oude 

stekkie zitten. De afgelopen weken is namelijk de vloer van de 

Brasserie vervangen. De oude versleten rode vloerbedekking heeft 

plaatsgemaakt voor een nieuwe PVC-vloer. Men moest wel even 

wennen hoor, vooral aan de kleur. Nu is iedereen het er wel over 

eens: het is een moderne vloer die de ruimte een frisse uitstraling 

geeft. De voetjes kunnen snel weer van de vloer later deze week 

wanneer er plaatjes worden gedraaid.

Dat wij goede zorg leveren, is vanzelfsprekend. 
Maar een mens heeft behoefte aan méér. Als we 
willen dat onze cliënten zich echt prettig voelen 
bij ons, moeten we ons oprecht in hen verdie-
pen. In hun verlangens en verwachtingen, hun 
dromen en angsten, hun geluk en verdriet. Dat 
veronderstelt dat we anders, breder moeten leren 
kijken. Dat we oprecht oog hebben voor elkaar. 

Eerste trainingssessies 
Veranderen gaat niet vanzelf. Niet alleen moeten 
we wennen aan die multifocale bril waardoor we 
de cliënt bekijken. We moeten ook leren hoe we 
wat we zien vertalen in een andere manier van 
werken. Een dezer dagen starten de eerste teams 
met hun trainingssessies en ik ben erg benieuwd 
naar hun ervaringen. Hoe ze het bijvoorbeeld 
vinden om écht contact te maken met mijnheer 
Verbakel en te achterhalen wat voor iemand hij 
was in de kracht van zijn leven. Spannend! 

Gelukkige medewerkers, gelukkige cliënten
Ook de verandering naar samensturende teams 
heeft een behoorlijke impact. Zelf bepalen hoe 
je te werk gaat en wat je de meest prettige werk-

“Nog mooie boeken gelezen deze vakantie, Jack?” Heel even heb ik de  

neiging om met een paar klinkende titels te imponeren. Maar eerlijk gezegd 

is het beste wat ik de afgelopen weken heb gelezen (en herlezen!), het zojuist 

verschenen Expeditieboekje van Van Neynsel. Een boekje dat ons helpt onze 

focus van Zorg naar Welbevinden te verleggen. Een boekje over veranderen. 

Wat doe je als een bewoner aangeeft dat zijn 
grootste wens is om nog eens op zondagochtend 
naar de Heilige Maagd Maria te gaan, om een 
kaarsje aan te steken voor zijn vrouw die 1,5 
jaar geleden overleden is? Nou, dan regel je dat 
natuurlijk.

Anne vertelt: ‘Na overleg met zijn familie  
heb ik meneer Schippers zondagochtend om 
09:00 uur opgehaald. Samen zijn we naar de 
Sint-Jan gereden en hebben we daar een kaarsje 
aan gestoken en een gebedje gedaan. Meneer  
Schippers was zichtbaar aangedaan. Voor mij  
was dit een erg dankbaar moment. 

Daarna hebben we heerlijk bij het Hart van 
Brabant op het terras gezeten, met uitzicht op de 
Sint-Jan. We hebben wat gedronken en een tosti 
gegeten. Meneer Schippers raakte al snel aan de 
praat met andere terrasgangers en genoot van het 
voorbij wandelend publiek. 

Hij vertelde me dat zijn ouders vroeger een 
slagerij hadden op de Vughterdijk (nu de wel-

bekende Vughterstraat). We zijn direct in de auto 
gestapt en naar de Vughterstraat gereden. Hij 
keek zijn ogen uit. Alles was zo mooi opgeknapt. 
Hij kende het bijna niet meer terug. Ontroerd 
vertelde meneer Schipper over wat hij vroeger 
had beleefd.

Daarna liet hij mij zien waar hij zelf gewerkt 
had en wat hij het mooiste beeld van Den Bosch 
vond (het beeld dat aan de zijkant van een  
gebouw hangt, bij de kruising van de Hintha-
merstraat en de Sint Josephstraat) en dat hij op 
zondagochtend altijd met zijn vrouw een visje at. 

Dus, wij samen weer de auto in en op zoek naar
een visboer die open is. Op het Rivierenplein 
hebben we nog een harinkje gegeten. Daarna 
heb ik hem weer teruggebracht naar zijn woning. 
‘Dat ik dit nog allemaal op mijn oude dag mag 
meemaken. Dit zal ik nooit vergeten!’.

Ik kan je verzekeren dat ik dit ook nooit meer 
vergeet. Ik heb deze dag een 95-jarige man zien 
lachen, zien huilen. Ook heb ik een twinkeling 

“In de meeste verpleeghuizen zijn huisdieren niet toegestaan. Toch missen 
veel bewoners de nabijheid van een hond of kat, vertelt vrijwilligerscoör-
dinator Jacqueline Cornelissen. Ze houden gezelschap, bieden troost. Vaak 
bloeien bewoners op wanneer er een hond bij ze is. Bij mensen met  
dementie kunnen huisdieren het geheugen stimuleren of aanzetten tot  
fysieke activiteiten. Ze kunnen een hond borstelen of uitlaten. Honden 
lokken beweging uit. En dat is goed, want het is bewezen dat een half uur 
bewegen per dag het dementieproces kan vertragen. Bovendien leiden  
huisdieren tot gespreksstof bij de bewoners.”

Daarom organiseert Van Neynsel de honden aaimiddag. Een keer per maand 
komen vrijwilligers met hun hond bij bewoners op bezoek. Niet iedere 
hond komt hiervoor in aanmerking. Het is belangrijk dat een hond voldoet 
aan het profiel van een aaihond. Die mag niet schrikachtig zijn en moet het 
leuk vinden om aangehaald te worden. Gehoorzaamheid is een must.  

“We koppelen ook niet zo maar iedere hond aan een bewoner. Er moet  
wel een match zijn,” aldus Jacqueline.

Gezocht
Voor onze aaihondenclub zoeken we aaibare honden met hun baasje. De 
aaihondenmiddag is 1x per maand op donderdagmiddag van 14:15 uur tot 
16:15 uur bij Van Neynsel Eemwijk (Eemweg 114 in ’s-Hertogenbosch).
Neem voor meer informatie contact op met vrijwilligerscoördinator
Jacqueline Cornelissen (j.cornelissen@vanneynsel.nl). 

Een inkijkje in de dagelijkse praktijk van één van onze verzorgenden, 

behandelaars, collega’s van de ondersteunende diensten of vrijwilligers. 

Wat komt er zoal kijken bij het werk van deze persoon? Dit keer Anne Kolen, 

EVV’er* in opleiding bij Van Neynsel De Grevelingen.

Blij kwispelend met z’n staart rent Pepper de huiskamer 

binnen. Eigenaresse Kim is deze middag met haar hond 

voor de tweede keer op bezoek bij Van Neynsel Eemwijk. 

Jack Jansen
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Anne Kolen op pad
met meneer Schippers

vormen vindt. Ik ben ervan overtuigd dat dit uit-
eindelijk beter werkt. Maar óók dat medewerkers 
zich beter voelen in zo’n samensturend team.  
En als wij ons beter voelen, voelen onze cliënten 
zich beter, voelen wij ons beter … 

“Prachtige levensverhalen”
Deze derde editie van d’n Hendrick staat groten-
deels in het teken van verandering. Verandering 
voor Marjan, die al meer dan 40 jaar bij Van 
Neynsel werkt. Voor haar jonge collega Aniek, 
die net bij ons is gestart en die de welbevin-
den-bril kennelijk van nature past. “Ik vind het 
prachtig om naar de levensverhalen van ouderen 
te luisteren.” Verandering voor de nieuwe Spaan-
se en Italiaanse collega’s die net voor de zomer 
ons team zijn komen versterken. En al helemaal 
voor de zij-instromers die geen zorgachtergrond 
hebben, maar wel het hart op de goede plaats. 

Van Neynsel verandert. We zoeken, ontdekken, 
leren … Zodat onze cliënten zich in fysiek,  
psychologisch én sociaal opzicht welbevinden. 
En zodat wij kunnen zeggen: “Kijk, dáárom zijn 
wij nu de zorg in gegaan!” 

bestuurder Van Neynsel

MIJN DAG BIJ VAN NEYNSEL…

Foto: Stef Hünneman

in zijn ogen gezien, een twinkeling die al een 
tijdje weg was. Mijn dag kon niet meer stuk en 
dit herinnerde mij eraan waarom ik in de zorg 
ben gaan werken. 

Wat zou het toch fijn zijn als we hier wat vaker 
de tijd voor zouden (kunnen) nemen, zodat alle 
bewoners de aandacht krijgen die ze verdienen 
en alle ogen vol twinkeling zijn.

EEN POOT, EEN LIK EN 
DE GLIMLACH VERSCHIJNT 
VANZELF

* Een EVV’er, eerst verantwoordelijk verzorger,  

coördineert de zorgverlening van een aantal cliënten 

en is eerste contactpersoon voor de familie.
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jaren voor mijn vader gezorgd die dementie had. 
Nu help ik een oudere, zieke zus. En bij ons in 
de straat bezoek ik regelmatig een paar oudere 
dames. En ik word binnenkort voor het eerst 
oma. Daar kijk ik erg naar uit.” Marjan vindt het 
erg fijn om nieuwe dingen te leren. “Toen in 
2003 de BIG-wet kwam en ik bepaalde hande-
lingen niet meer mocht doen, ben ik met veel 
plezier de opleiding tot IG’er gaan doen. In 
2013 volgde ik met evenveel enthousiasme de 
EVV-opleiding. Ik houd van veranderingen en 
leer graag. Ik heb inmiddels zo’n 50 certificaten 
en diploma’s in de kast liggen.” 

Aniek: “Mijn moeder werkte op een woon-
groep voor mensen met een ernstig verstandelij-
ke beperking. Ze nam me als kind vaak mee naar 
haar werk. Op mijn vijftiende ben ik daar gestart 
met vakantiewerk en draaide ik ook zondagdien-
sten. Dat was zo leuk. Toch wist ik nog niet zeker 
wat ik wilde. Op mijn 21e koos ik voor de oplei-
ding tot onderwijsassistente. Daarna werkte ik op 
school met kinderen met een rugzakje. Door de 
invoering van het passend onderwijs verdwenen 
echter de rugzakjes en kreeg ik als onderwijs-
assistent minder uren. Omdat ik ging samen-
wonen, moest ik opnieuw keuzes maken en 
stapte ik uiteindelijk over naar de kinderopvang. 
Na 2,5 jaar werd ik ernstig ziek. Mijn contract 

werd niet verlengd. Toen ik weer beter was, ging 
ik invallen binnen de zorg. Ook bij Van Neynsel. 

Daar ontdekte ik als zorgassistent dat bij de  
ouderenzorg echt mijn hart ligt. Ik ervaar hier 
veel warmte en diepgang. Ik vind het prachtig 
om naar de levensverhalen te luisteren van  
bewoners. Hun welzijn staat voor mij voorop. 
Wat mij betreft blijven bewoners bij ons een 
zo gewoon mogelijk leven leiden. Volgens hun 
eigen normen en 
waarden. Stel je 
voor dat het jouw 
moeder of oma is. 
Zo reflecteer ik 
vaak mijn eigen 
handelen. Ik wil 
bewoners en hun 
familie kunnen 
uitleggen waarom 
en hoe ik de din-
gen doe. Ik voel 
daar veel waarde-
ring voor.” Aniek 
blijft zich ook 
graag ontwikkelen 
en is inmiddels 
doorgegroeid 
tot EVV’er. “Ik 

zie dat de zorg continue verandert. Ik wil daar 
beslist in mee blijven gaan.” Naast het zorgen 
voor mensen, zorgt Aniek ook voor de veestapel 
die ze thuis met haar man en zoontje heeft. “We 
hebben drie paarden, twee katten, een hond, dui-
ven, kippen, een pauw, varkentje en konijnen.” 
Ze lacht: “Ik heb inderdaad heel wat mensen en 
dieren om me heen verzameld. Ik zie al snel wat 
iemand nodig heeft, ook als een mens of dier 
niet kan communiceren.”

De zorg verandert continue. Hoe ga 

je mee in die veranderingen als je 

werkt in de zorg? D’n Hendrick vroeg 

jong talent Aniek de Laat (28) en 

de ervaren Marjan van Leijden (60) 

naar hun ervaringen én hun passie. 

‘Zorgen voor’ zit beiden in het bloed, 

dat is zeker.

“Ik wil bewoners 
en hun familie 
kunnen uitleggen 
waarom en hoe ik 

dingen doe”
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Door Friedy Latijnhouwers. Fotografie: Stef Hünneman

Aniek demonstreert de belevenistafel. Een modern middel om 

het denken en het geheugen van ouderen actief te houden.

EVEN KENNISMAKEN

Naam: Aniek de Laat 

Leeftijd: 28 jaar

Woonplaats: Berlicum

Vrije tijd: zorgen voor dieren, sporten

EVEN KENNISMAKEN

Naam: Marjan van Leijden

Leeftijd: 60 jaar

Woonplaats: Kerkdriel

Vrije tijd: naast zorgen voor anderen, 

handwerken, computeren, fietsen 

en wandelen

Marjan werkt 43 jaar bij Van Neynsel. “Tijdens 
mijn NIAS-opleiding in 1972 liep ik stages  
binnen de gezinszorg, het ziekenhuis en het  
verzorgingshuis. Ik heb zelf nooit een opa  
of oma gekend. De oudere mensen in het  
ver zorgingshuis vond ik fantastisch. Toen ik  
klaar was met mijn opleiding belde ik daarom 
naar Huis Zuiderplas of ik daar kon komen  
werken. Dat kon. Ik ging aan de slag en startte 
ook meteen met de opleiding tot bejaarden- 
verzorgende. Ik draaide er vanaf de start nacht-
diensten. Ik diende dan ook medicijnen toe.  
Nu begeleiden we leerlingen met veel aandacht 
en toewijding. Toen werd je gewoon voor  
de leeuwen gegooid. Destijds sliepen er zes 
bewoners op één kamer. Als er iemand onrustig 
was, kreeg hij een spuitje en reed je die persoon 

met bed en al naar de woonkamer. Het is goed 
dat dat compleet veranderd is. Dat geldt ook 
voor de slaapwachten die je toen nog had. Dat 
hield in dat je een hele week na een gewone 
dagdienst, ’s avonds om 23.00 uur weer binnen 
moest zijn. Als er dan iets gebeurde, zoals een 
valpartij of overlijden, werd je wakker gemaakt. 
Dat waren enorm intensieve weken…”

Marjan vindt het contact met bewoners het 
mooiste aan haar werk. “Mensen hebben veel 
meegemaakt. Ik luister graag naar hun verhalen 
en vraag er ook naar. Zo leer je bewoners steeds 
beter kennen, win je hun vertrouwen en kunnen 
bewoners ervaringen een plek geven.” Ook in 
haar vrije tijd zorgt Marjan graag voor anderen. 
“Ik pak graag aan, zoals ze dat zeggen. Ik heb 

“Ik luister graag 
naar hun verhalen en 
vraag er ook naar”

ANIEK EN MARJAN
HEBBEN OOG 
VOOR OUDEREN
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Boterkoek met gember
Van Neynsel heeft lekker eten & drinken hoog in het vaandel staan. 
Daarom een lekker recept voor thuis.

•  Oven voorverwarmen op 160 graden
•  Vet een vorm in met boter en bepoeder met wat bloem (doorsnee 24 cm)
•  Meng in een kom de gezeefde bloem met de suiker en een snufje zout
•  Doe de zachte roomboter erbij en de helft van het losgeklopte ei
•  Rasp de schil van de sinaasappel erboven
•  Hak de gemberbolletjes fijn en doe erbij
•  Roer alles door elkaar en kneed dan nog even kort met de hand tot een bal
•  Duw gelijkmatig in de bakvorm. Strijk de bovenkant glad en kwast in met 

wat van het overgebleven ei
•  Kerf met de botte kant van een mes een ruitpatroon over de bovenkant
•  Bak in het midden van de oven in 20-25 min licht bruin en gaar

“DOLBLIJ MET DEZE KANS”

Er is naar mijn overtuiging niet zozeer een tekort 
aan mensen”, start Nancy. “Door mijn vorige 
baan bij het UWV weet ik dat er genoeg mensen 
zijn die heel graag binnen de zorg aan de slag 
gaan. Maar een strak opleidingsprogramma van 
drie jaar en een laag salaris tijdens die periode, 
belemmert hen te kiezen voor de zorg.”  
Dat moet en kan anders, dacht Nancy.

Sociale vaardigheden
“Daarom was ik erg blij dat onze zorgdirecteur 
Jorie Akkermans het aandurfde om ‘ja’ te zeggen 

tegen onze nieuwe aanpak. Zo plaatsten we een 
vacature zonder opleidingseisen, maar riepen we 
kandidaten met de juiste sociale vaardigheden 
op om te reageren. We zijn namelijk vooral op 

zoek naar mensen die goed kunnen omgaan 
met oudere mensen. We bieden juist deze 
kandidaten graag een baan en een persoonlijk 
opleidingstraject met een redelijk salaris.” Het 
effect was overweldigend. Nancy: “Op maandag 
had ik al 90 aanmeldingen binnen en stond mijn 
telefoon roodgloeiend. We organiseerden een 
voorlichtingsbijeenkomst voor deze kandidaten. 
Na afloop konden zij -als ze wilden- meteen 
speeddaten met een leidinggevende. De mensen 
die reageerden zijn echte toppers.” 

Kans
Eén van hen is Joséphine Lubberts. “Vanaf mijn 
16e was het mijn wens om een opleiding tot 
verpleegkundige te doen, maar het leven loopt 
soms anders. Later had ik wel kleine baantjes in 
de zorg, in binnen- en buitenland. Ook ging ik 
als zorgvrijwilliger mee met reizen naar Lourdes. 
De laatste twee jaar woonde ik in Amerika.  
Daar werkte ik in de thuiszorg. Toen ik weer  
naar Nederland terugkeerde, vroeg ik me af:  
wat wil ik nou? Toen ik de advertentie zag van 
Van Neynsel maakte mijn hart een sprongetje. 
Dit is mijn kans, dacht ik. Na de bijeenkomst en 
de speeddate was ik nog steeds erg enthousiast. 
Ik voelde me zo welkom. Ik mocht starten met 
het oriëntatietraject van drie maanden. Dat geeft 
zowel de werkgever als de werknemer de kans 
om te ontdekken of het bevalt. Ik heb het enorm 
naar mijn zin. Als het goed is start ik binnenkort 
met een verkorte opleiding van 15 maanden op 
niveau 3. Ik beheers in feite alle kwalificaties, 
maar mis dat papiertje. Dat ga ik nu wel behalen. 
En misschien stroom ik daarna nog wel door naar 
niveau 4. Ik ben erg leergierig en ga ervoor!”

Na een ongeluk of ziekte is het voor iemand op leeftijd 

niet altijd mogelijk om meteen na een verblijf in het 

ziekenhuis of een bezoek aan de SpoedEisende Hulp 

(SEH) naar huis terug te keren. Wanneer er dan geen

indicatie is voor opname in de kliniek leverde dat in het

verleden veel zorgen en stress op bij kwetsbare ouderen 

en hun naasten. Daarom biedt Van Neynsel sinds vorig 

jaar Geriatrische revalidatie en Eerstelijnsverblijf op een 

eigen afdeling in het Jeroen Bosch Ziekenhuis. 

“We hebben hiermee de zorg voor deze groep kwetsbare ouderen goed 
geregeld”, legt manager Hesther van de Wouw uit. “Ouderen die in het 
ziekenhuis worden opgenomen na bijvoorbeeld een operatie of een val komen 
naar onze afdeling om te revalideren. Net als ouderen die een verminderde 
conditie hebben doordat ze langdurig ziek zijn geweest. Zij kunnen bij ons 
herstellen.” 

Korte lijntjes 
Hester vervolgt: “We onderhouden korte lijntjes met de SEH. Dat betekent 
dat als iemand binnen komt én er geen medische indicatie is voor opname in 
het ziekenhuis, wij al snel een telefoontje krijgen om te zien of er bij ons plaats 
is. Dan kan iemand na zijn bezoek aan de SEH meteen naar onze afdeling. 
Natuurlijk kijkt de Specialist Ouderengeneeskunde daarbij ook even mee. 
Komt de patiënt inderdaad bij ons revalideren of tijdelijk verblijven? Dan regelt 
de transmuraal medewerker de benodigde zaken rondom de opname.” 
 
Transmuraal medewerker Petra Beurskens vult Hesther aan: “Bij opname op 
onze afdeling maken de patiënt en zijn naasten kennis met het behandelend 
team. Ik geef dan meteen aan wat ze van ons kunnen verwachten. Dat geeft 
rust omdat het onduidelijkheden en onzekerheden wegneemt.” Vervolgens 
onderzoeken de behandelaars de patiënt en stellen samen met de patiënt 

de doelen op. Petra: “Deze nemen we op in een behandelplan, net als een 
voorlopige ontslagdatum. Dan start de behandeling. Stapje voor stapje werkt de 
patiënt zo aan zijn herstel. Komt het ontslag in zicht? Dan bespreken we met 
de patiënt wat er geregeld moet worden om naar huis te kunnen gaan. Ook 
bespreken we samen wie welke zaken regelt voor het ontslag. Eventueel komt 
de ergotherapeut bij iemand thuis kijken om bijvoorbeeld adviezen te geven 
over aanpassingen in de woning. Kan iemand echt niet meer naar huis? Dan 
zoeken we samen met de patiënt naar een andere oplossing. Is iemand weer 
thuis en is er nog therapie nodig? Dan kan de patiënt therapieën blijven volgen 
op onze revalidatieafdeling of zetten we de therapie bij hem of haar thuis voort.” 

Afstemming behandelingen 
Hesther: “We blijven onze behandeling steeds verder verbeteren. Zo werken 
we nauw samen met alle behandelaars die betrokken zijn bij een specifieke 
aandoening zoals een beroerte. Door deze afstemming verlopen de revalidatie 
en het verblijf makkelijker. Alles is goed geregeld en de behandelingen sluiten 
naadloos op elkaar aan. Dat vergroot de kansen op een voorspoedig herstel én 
een veilige en verantwoorde terugkeer naar huis. Daar doen we het voor!” 

Naam: Hesther van de Wouw 
Functie:  manager afdeling Geriatrische 

Revalidatie 
Trots op:  ons team én het feit dat bij ons 

opname 24 uur per dag 7 dagen 
in de week mogelijk is! 

 
Naam: Petra Beurskens 
Functie: transmuraal medewerker 
Trots op:  onze aanpak geeft rust en 

duidelijkheid voor cliënten 
en hun familie. Dat komt het 
herstel weer ten goede. 

Geriatrische Revalidatie 
en Eerstelijnsverblijf 

Goed geregeld:
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TIP Snij de boterkoek pas aan 

als hij is afgekoeld

175 gram roomboter
150 gr witte basterdsuiker
200 gr bloem
1 los geklopt ei
1 sinaasappel (alleen de rasp)
10 bolletjes stemgember
snufje zout
boter en bloem voor invetten vorm

Nieuwe werving maakt verschil voor bewoners, huidige én nieuwe collega’s

De zorg kampt met een tekort aan medewerkers. Nancy Broere, medewerker werving en selectie 
zorgpersoneel bij Van Neynsel, bedacht een aanpak die het verschil maakt voor bewoners, huidige 
én nieuwe collega’s. Joséphine Lubberts was dolblij met de kans die ze hierdoor kreeg.

Door Friedy Latijnhouwers.

“Toen ik de advertentie 

zag van Van Neynsel  

maakte mijn hart  

een sprongetje”

Door Ans Roefs, Boswijk
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Petra Beurskens (l) en Hesther van de Wouw (r)

Nancy Broere (l) en 
Joséphine Lubberts



Van Neynsel

08

Jolijn van Dinteren heeft jaren lang gewerkt bij 
Van Neynsel en is tot op de dag van vandaag 
fan. Ze volgt alles. Facebook, vrienden van Van 
Neynsel Boswijk, verpleegkundigen & verzor-
genden…

Jolijn: ‘Nog niet zo lang geleden heb ik mijn 
diploma gehaald via Van Neynsel. Mijn compli-
menten, wat een fijne opleidingsplaats! Ik heb heel 
goede begeleiding gehad. Mijn collega’s waren er 
meteen voor me wanneer ik ze nodig had.’  

Los jij de puzzel op? De woorden zijn horizontaal, verticaal en diagonaal  
(ook achterstevoren) geplaatst. Stuur je inzending vóór 25 november 2018 
naar communicatie@vanneynsel.nl en maak kans op een tegoedbon ter  
waarde van  22,50, te besteden bij één van de Grand Cafés van Van Neynsel.

PRIK
BORD

FAN VAN 
VAN NEYNSEL

PUZZEL 

COLOFON
Redactie: 
Annelieke de Man
Karen Jansen
communicatie@vanneynsel.nl

Aan dit nummer werkten verder mee: 
Jacqueline Cornelissen, Marie-José Hünneman, 
Stef Hünneman, Fridy Latijnhouwers, Ans Roefs, 
Denise Smits
www.vanneynsel.nl

VAN NEYNSEL

Tijdens haar opleiding heeft Jolijn drie begelei-
ders gekend. Voor alle drie geldt hetzelfde:  
‘Je wordt gevolgd en serieus genomen. Als  
leerling zie je verschillende locaties. In eerste  
instantie lijkt dat niet fijn, maar achteraf was  
het super! Je hebt dan vergelijkingsmateriaal.  
Dat maakt het des te interessanter. 

Vroeger werkte ik in een snoepwinkel. Door het 
contact met de ouderen ontstond mijn interesse 
voor de ouderenzorg. Het wassen van de mensen 
wilde ik nooit, maar het contact met de bewo-
ners en hun dankbaarheid maakt dat je daar niet 
eens meer aan denkt. 

Zorg is zo veelzijdig. En elke dag is anders!’

“Nog niet zo lang geleden 

heb ik mijn diploma gehaald 

via Van Neynsel. Wat een 

fijne opleidingsplaats!”

Een van onze bewoonsters van Boswijk schrijft 
nog altijd de mooiste gedichten. Via haar pen 
weet ze steeds weer een gevoelige snaar te raken. 
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Bagageband

Barbequen

Boot

Buitenland

Caravan

Hotel

Kamperen

Koffer

Slippers

Strand

Taal

Tent

Vakantie

Vakantiehuis

Vliegtuig

Vouwwagen

Vrijetijd

Waterijs

Zee

Zonnebaden

Zonnebril

Zwembad


