Heel lang geleden, in 1345,
stichtte Hendrik van Neynsel het
Neynsels Gasthuis, dat opvang
bood aan 13 arme vrouwen.
Nu, honderden jaren later, vinden
vele ouderen in ‘s-Hertogenbosch
en Vught een fijne woonplek,
liefdevolle zorg en de leukste
activiteiten bij Van Neynsel. En
Hendrik? Hendrik Van Neynsel
leeft voort in de gepassioneerde
werknemers en vrijwilligers van
Van Neynsel. Zijn naam siert nog
altijd onze gevels.
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Wat een maanden
Bent u al een beetje bekomen van de sluiting van onze locaties, van
alle ingrijpende maatregelen, van de spanning en de angst omdat
een nieuw virus zo veel slachtoffers maakte, zeker in onze regio?
Wat zijn het toch een bizarre maanden geweest en wat heeft de
coronacrisis veel impact gehad op ons dagelijks leven.
Als bestuurder van Van Neynsel
en voorzitter van het crisisteam
heb ik vanaf dag 1 alles van zeer
nabij meegemaakt. We moesten
moeilijke beslissingen nemen
waarvan we wisten dat die
mensen verdriet zouden doen.
We moesten ingrijpende maat
regelen afkondigen, waarvan
we wisten dat die mensen van
hun vrijheid zouden beroven.
En we deden alles met maar
één doel voor ogen: u – onze
bewoners – beschermen. Ging
dat ten koste van leefplezier?
Ja, natuurlijk. Dat gold voor vele
tienduizenden Nederlanders die
weken- en maandenlang de
deur niet uitkwamen. Maar het
was echt noodzakelijk.
Dag en nacht – en dat was
zeker in het begin echt letterlijk
het geval – waren we met een
team professionals bezig met
het managen van de crisis. En
een crisis managen is ontzettend
moeilijk, want soms veranderde

het nieuws per uur, en hadden
we net een besluit genomen
als er alweer een nieuwe
beslissing van het RIVM kwam.
Ondertussen werd het stil in
huis. Stil in de gangen, stil in
de restaurants en stil in uw
woning en kamer. Stil in onze
kantoren ook, want de meeste
medewerkers werkten thuis. En
dat doen ze nog steeds. Want
hoewel het normale leven weer
beetje bij beetje wordt opgepakt,
wordt het waarschijnlijk nooit
meer helemaal zoals het was.
Ik schrijf dit voorwoord medio
juni, en deze d’n Hendrik
verschijnt begin augustus. Dus
wie weet wat er dan inmiddels
allemaal weer is gebeurd en
veranderd. Nooit eerder was het
zo lastig om iets te schrijven
wat houdbaar blijft.
Wat wel houdbaar blijft, is mijn
grote respect, dank en waardering

Marcel van Woensel
Bestuurder Van Neynsel

voor iedereen die bij Van Neynsel
hoort. Voor u als bewoner. Voor
uw naasten en familie. Voor
onze medewerkers, inclusief de
vrijwilligers. En voor iedereen
die tijdens de coronacrisis zijn
of haar handen uit de mouwen
stak om te helpen, op wat voor
manier dan ook.
Ik vermoed dat onze locaties
voorlopig nog plekken blijven
waar we strenge huisregels en
hygiënerichtlijnen hebben. Het
blijft afwachten hoe het virus
zich ontwikkelt nu mensen weer
meer contact met elkaar hebben.

Krijgen we nog een uitbraak?
Komt er weer een piek in besmet
tingen? Krijgen we nog met een
besmetting binnen onze muren
te maken? Niemand weet het.
We weten wel dat het coronavirus
er nog steeds is, dat er nog geen
medicijn tegen is en dat de
meeste bewoners van onze
locaties relatief kwetsbaar zijn.
Daarom blijven wij als
organisatie heel voorzichtig in
alles wat we doen. En onder
tussen genieten we van de
zomer, van onze gezondheid,
van een praatje met de buren
en een gesprek met onze
dierbaren. Want al die zaken
zijn belangrijker geworden
dan ooit. ●

Marcel van Woensel
bestuurder

Wat een
uitzicht
Dit uitzicht hadden de cliënten van corona
zorgcentrum Vught. Het coronazorgcentrum
is mede door Van Neynsel tijdens de
coronacrisis opgezet in een hotel in Vught.
Speciaal bedoeld voor ouderen die het
coronavirus hadden en te ziek waren om
thuis te blijven, maar niet ziek genoeg
(meer) waren om naar het ziekenhuis te
gaan. In het coronazorgcentrum zijn
tientallen ouderen hersteld van de ziekte.
En ook al waren de cliënten vaak erg ziek
als ze kwamen, tijdens het opknappen werd
volop genoten van dit soort uitzichten.
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Oost-WestThuis-Best?
“Je wordt niet zo snel gestoord in je werk,
maar je mist je collega’s wel”
Wie kent Hannie niet? Op 1 juni was zij, jawel,
45 jaar in dienst bij Van Neynsel. Begonnen als
zorgmedewerker en nu actief als inkoper. Juist
toen ze op het punt stond om minder te gaan
werken, brak de coronacrisis uit.
Alle dagen van de week, inclusief de weekenden, waren gevuld met werk. Het inkopen
van persoonlijke beschermingsmiddelen
zoals mondkapjes, schorten en overalls.
Via diverse tipgevers kwam ze al snel aan
de benodigde materialen. En in grote
aantallen. Vanaf het begin van de crisis is
Hannie vanuit huis gaan werken. Vanaf de
keukentafel heeft zij vele telefoontjes
gepleegd, vergaderingen via Teams
bijgewoond en mails verstuurd. Soms in
gezelschap van haar hondje. “Het geeft een wisselend
gevoel thuiswerken; je wordt niet zo snel gestoord maar

De tijd van minder werken is aangebroken
en ze wil meer tijd vrij maken voor haar
hobby’s wandelen, lezen en foto’s maken.

je mist je collega’s wel.” Voorheen reed ze regelmatig
tussen de locaties heen en weer voor overleg. Maar,
omdat ze daar nu niet kwam, kreeg Hannie de sfeer op de
locaties niet mee.

“Het leuke aan dit vak zijn toch wel de
contacten met de interne klanten, maar ook
met de leveranciers.” Tijdens de coronacrisis
merkte ze wel dat er, zoals Hannie het zelf
noemt, heel wat cowboys actief waren die
haar bestookten met mails. Maar vanwege
haar jarenlange ervaring weet ze wel beter.
“Hier doen we geen zaken mee.”
Gelukkig heeft ze zich geen zorgen hoeven
maken of ze voor Van Neynsel wel voldoende
kon inkopen. Er waren namelijk veel geluiden
van buitenaf over een schaarste aan materialen. Op het
juiste moment heeft Hannie de juiste materialen in
kunnen kopen.
Het fit en vitaal blijven tijdens de coronacrisis was lastig.
Even buitenzitten met een kop koffie kon wel, maar dan
met de telefoon binnen handbereik. Mocht er weer een
belangrijk telefoontje binnen komen.
En nu, nu de rust weer een beetje is wedergekeerd?
Hannie geeft aan dat collega’s nog steeds denken dat ze
5 dagen werkt. Ze moeten nog wennen aan haar nieuwe
werktijden. “De tijd van minder werken is aangebroken en
ik wil meer tijd vrij maken voor mijn hobby’s wandelen,
lezen en foto’s maken. En ook het contact met de familie
weer oppakken. Oost-west-thuis-best? En goede balans,
maar wel in contact met de rest!” ●

met levensvragen en de meldcode ouderen
mishandeling. Toen deze werkzaamheden
door de coronacrisis stil kwamen te liggen,
aarzelde Renée geen moment en gaf ze zich op
voor het belpanel. Het belpanel bestond uit
vrijwilligers die op vaste momenten telefonisch
contact hadden met onze bewoners.

Mooie momenten
met mooie mensen
In het dagelijks leven werkt Renée Bruystens
bij de Van Neynsel Academie. Ze geeft diverse
trainingen, zoals palliatieve zorg, omgaan

Renée: “Ik heb zelf ervaren hoe blij mijn eigen
moeder werd van aanspraak en bezoek.
Daarnaast vind ik het leuk om nieuwe
mensen te leren kennen. Ik sprak met mensen
over verschillende onderwerpen. Verhalen
over vroeger of over de (klein)kinderen
bijvoorbeeld. Zo hoorde ik ook hun levens
motto’s en daar leerde ik zelf weer van. Ook
al ben ik lijflijk niet op bezoek, ik ervaarde
dat wel zo. Er was écht contact. Een bewoner
is zelfs voor me gaan zingen. Van zo’n
ervaring kan ik echt genieten.” ●

Bezoek op
grote hoogte
Toen onze
locaties
gesloten
waren,
ontstonden
allerlei ideeën
voor contact
momenten.
Er kwamen
hoogwerkers,
en bij
De Taling
werden bijvoorbeeld deze tribunes gebouwd.
Zo kon familie op gelijke hoogte toch kletsen (al
was het vaker schreeuwen) met hun geliefden op
de bovenste etages van onze locatie. ●
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Een vliegende start
In coronatijd zijn eten en drinken nóg belangrijker
“Een droom is om ooit een bed-and-breakfast te runnen in Italië. Ik hou
van dat land, de manier van leven, en van de heerlijke eetcultuur.”
Voorlopig staan deze plannen nog in de ijskast, want Bart de Groot is
sinds maart de nieuwe teamleider Eten en Drinken bij Van Neynsel.
Bart: ”Ik heb altijd al een grote passie gehad voor alles wat met eten
en drinken te maken heeft en gelukkig heb ik daar ook mijn werk van
kunnen maken.”
“Mijn eerste werkdag bij Van Neynsel viel
roosters: werktijden veranderden en een vaste
samen met de uitbraak van het coronavirus.
groep medewerkers kreeg de verantwoorde
In 2 dagen tijd veranderde alles. Waar het
lijkheid voor een vaste groep bewoners. We
voorheen normaal
creëerden in feite
was dat bewoners
kleine leefgemeen
“Als je je appartement niet mag
hun maaltijd in het
schappen om het
restaurant
verlaten en ook geen bezoek ontvangt, aantal contact
nuttigden, moesten
momenten en
dan
wordt
eten
en
drinken
nog
we nu het eten
daarmee het risico
naar de bewoners
op besmetting te
belangrijker
dan
het
al
was.”
brengen. Dan heb je
beperken. Cohorten,
ook ineens andere
noemen we dat.
materialen nodig zoals warmhoudkarren
Normaal gesproken weet een zorgteam
die we moesten huren. Zorgmedewerkers
precies wat de behoeftes zijn van bewoners,
werden ingezet om het eten en drinken rond
maar omdat de teams door elkaar werden
te brengen. Dat vraagt nogal wat van de
gehusseld, verdween ook die kennis: hoe
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drinkt iemand zijn of haar koffie het liefst,
of hoe nuttigt de bewoner graag zijn ontbijt
en waar moet je allemaal op letten, om
maar wat voorbeelden te noemen. We
hebben toen een overzicht gemaakt zodat
we van iedereen inzichtelijk hadden wat zijn
of haar behoeftes waren. Gelukkig was
iedereen heel tevreden. Want als je je
appartement niet mag verlaten en ook geen
bezoek ontvangt, dan wordt eten en drinken
nog belangrijker dan het al was.”

De Efteling
Dat eten en drinken belangrijk is, merkte Bart
al tijdens zijn koksopleiding. Hij deed daarna
diverse vervolgopleidingen en kwam terecht
bij Golden Tulip Hotel. “Een gouden tijd,
want daar heb ik geleerd wat het inhoudt
om een verantwoordelijke en leidinggevende
functie te hebben. Vervolgens kreeg ik de
kans om bij de Efteling te werken. Als je het
hebt over gastbeleving en gastvrijheid, dan
ben je daar echt aan het juiste adres. Een
ongelofelijk bijzondere tijd waar ik nog vaak
aan terugdenk als ik er met mijn kinderen
naartoe ga.”

Ondernemerschap
“Het ondernemerschap was voor mij een
logische volgende stap. Samen met
2 compagnons kocht ik een restaurant.

Nou ja, eigenlijk kochten we de muren, want
het restaurant was in zeer slechte staat.
Dag in dag uit werkten we keihard om er
iets moois van te maken, en dat is gelukt.
Maar het ging wel ten koste van de tijd met
mijn gezin. Na een paar jaar verkocht ik
mijn aandeel en besloot bewust een paar
maanden vrij te nemen om thuis te zijn en
na te denken over een volgende stap. Een
stap waarbij een zinvolle inhoud meer
centraal staat dan alleen geld verdienen.
En toen viel mijn oog op de vacature bij
Van Neynsel: alle ingrediënten die ik in een
nieuwe baan zocht, komen in deze functie
samen.”

Versoepelingen
We interviewden Bart medio juni. Maatregelen
werden toen wat versoepeld, en dat betekende
ook dat de voorbereidingen startten voor
het heropenen van de restaurants voor
bewoners van onze locaties De Grevelingen,
Antoniegaarde en De Taling. “Samen met
collega’s van de verschillende locaties en
team welzijn kijken we naar de beste manier
om dit aan te pakken. Want je wilt iedereen
op een veilige manier in het restaurant laten
eten, en weer een stukje vermaak kunnen
aanbieden. Dus werken we met vaste
groepen bewoners (cohorten), vergelijkbaar
met een huishouden. Zij kunnen op 2 vaste

dagen in de week in het restaurant eten en
deelnemen aan dagactiviteiten. Het moet
weer wat ‘normaler’ worden. Bij Eemwijk en
Boswijk blijven de restaurants voorlopig
nog gesloten voor bezoek. Bewoners eten
daar al in hun eigen huiskamer bij hun
woningen en hebben daar ook
dagactiviteiten. Hoe alles eruit ziet als deze
d’n Hendrik verschijnt weet ik niet. De
ontwikkelingen gaan nog steeds zo snel.”

Thuisgevoel
“Nu, 3 maanden na mijn vliegende start,
begin ik mijn functie beter te kennen. Ik vind
het belangrijk dat bewoners en bezoekers
zich thuis voelen. En de medewerkers eten &
drinken wil ik goed faciliteren in hun werk.
Zij zijn tenslotte degene die de
gastgerichtheid en
-beleving moeten
overbrengen. En zo
de verwachtingen
van de bewoners
en bezoekers
kunnen
overtreffen.” ●

Bereidingswijze
Kook de spaghetti volgens de aanwijzingen op
de verpakking in een grote pan kokend water.
Verhit ondertussen 3 flinke scheuten olijfolie in
een grote koekenpan en bak de knoflook even
aan.

Het favoriete recept
van Bart de Groot

Pasta
met garnalen
Recept voor 2 personen
ten
Bereidingstijd 25 minu

e spaghetti
• 160 gr gedroogd
• 3 knoflook tenen
lde garnalen,
•	400 gr grote gepe
zonder staart
tomaten,
•	10 zongedroogde
staafmixer
fijngemalen met de
e witte wijn
• 1 flinke glas drog
erst en de
•	1/2 citroen, uitgep
schil geraspt
• zeezout
t de molen
• gedroogde chili ui
• 75 gr rucola

Van Neynsel heeft lekker eten en
drinken hoog in het vaandel staan.
Daarom een lekker recept voor thuis.

Doe zodra de knoflook wat begint te kleuren de
garnalen erbij en bak die gedurende 3 minuten.
Giet de witte wijn en de tomatenpuree erbij en
laat het mengsel een paar minuten pruttelen.
Laat de gare pasta uitlekken in een vergiet.
Hussel de spaghetti en de saus door elkaar, knijp
het citroensap erover, doe de helft van de rucola
erbij, en doe er zout en gemalen chili uit de
molen naar smaak bij.
Verdeel de pasta over vier borden en strooi er
wat geraspte citroenschil en de rest van de
rucola overheen.

Eet smakelijk!

TIP:

Lekker met een glaasje witte wijn of
(alcoholvrij) bier erbij.

pagina

5

D’n Hendrik #9

Dag van de Zorg
Dinsdag 12 mei was de Dag van de Zorg. Een dag waar in heel
het land meer aandacht dan ooit aan is besteed. Ook onze
medewerkers werden deze dag extra in het zonnetje gezet.
Zoals elk jaar lag er een kleine attentie voor ze klaar. Het managementteam
trakteerde op een barista die heerlijk versie koffie bereidde, en er was een
smoothiebar met verse en gezonde smoothies. Kleine gebaren waarmee een
groot dankjewel werd uitgesproken voor het harde werk en de tomeloze inzet
van iedereen.
Eigenlijk ‘vieren’ we al de hele coronacrisis
lang de Dag van de Zorg. Of sterker nog: is
niet gewoon elke dag de Dag van de Zorg?
Want binnen onze zes locaties wonen/
verblijven mensen die, in meer of mindere
mate, vertrouwen op en zelfs afhankelijk
zijn van de zorg van onze medewerkers. Van

mannen en vrouwen die dag in dag uit voor
hen klaarstaan. Die zorgen voor persoonlijke
verzorging, vermaak, lichaamsbeweging,
goed eten en drinken, het schoonhouden
van de woningen en kamers, en noem maar
op. En dan hebben we daar omheen nog
een schil van teamcoaches, managers,

Hartverwarmende
initiatieven
’s-Hertogenbosch kwam massaal naar onze locaties toe
vanaf de eerste dag in coronatijd. Onze deuren waren
gesloten dus bewoners konden niet zelf op pad.
Daarnaast bleven vrijwilligers thuis, waren alle optredens
en activiteiten afgelast en … nou ja, we hoeven u niet te
vertellen wat er allemaal is gebeurd.
Gelukkig waren alle initiatieven
die vervolgens ontstonden - in
één woord - hartverwarmend.
Muzikanten, zangers, sporters
en ondernemers kwamen
massaal in actie, net als vele
anderen. Onze bewoners en
medewerkers werden
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getrakteerd op optredens,
bingo’s en sportoefeningen.
Allemaal op veilige afstand,
maar niet minder vermakelijk.
En dan hebben we het nog niet
eens over de vele cadeautjes en
lekkernijen die bijna dagelijks
bezorgd werden.

Heerlijke
vers

e koffie,

bereid d
oor d

e barista

.

leidinggevenden, behandelaren en
ondersteuners die op hun manier weer
bijdragen aan ons zorgproces.
De Dag van de Zorg is mooi, maar als u
zorgmedewerkers vraagt of ze het nodig
vinden, klinkt bijna overal hetzelfde: “Ach,
we doen gewoon ons werk.” Dat kenmerkt
de zorg: harde werkers die altijd klaar staan
voor een ander. Die willen zorgen, verzorgen,
ondersteunen en helpen. Die eigenlijk niets
hebben met termen als ‘helden van de zorg’.
Die ook niet per se een speciale dag nodig
hebben, want het belangrijkste is de
dankbaarheid van een bewoner.
Een cadeautje van de werkgever is fijn, maar
de échte beloning is de glimlach van een
bewoner of een bedankje van een naaste. ●

Waar heeft u het meest van
genoten? Van onze
muziektherapeuten die
wekelijks
optraden? Van
het orgel? Of
stiekem vooral
van die lekkere
ijsjes? Hoe dan
ook hopen we
dat de afleiding
u goed deed. ●

Met één druk op de knop
weer contact met de
buitenwereld
Met een druk op de knop kunnen kwetsbare ouderen en
hun naasten via speciaal ontwikkelde tablets deelnemen
aan online groepsactiviteiten. Of beeldbellen met een
vertrouwenspersoon en online verhalen delen. Inmiddels
zijn zo’n 70 speciaal ontwikkelde tablets aan ouderen met
dementie uitgereikt. Maak kennis met de Sociale
Benadering Digitaal (SB-Digitaal).

SB-Digitaal is er voor
kwetsbare mensen die voor de
coronacrisis uitbrak, gebruik
maakten van dagbesteding.
Door het wegvallen daarvan
ervaarden zij een grote leegte.
Dit kunnen ouderen zijn die nog
zelfstandig wonen, maar ook
ouderen die in een verpleeghuis
verblijven. Ook een groep
bewoners van Van Neynsel
Antoniegaarde en De Taling
maken inmiddels gebruik van
de verschillende mogelijkheden
die SB-Digitaal biedt.

Online activiteiten
Zo ook Wil, een
bewoonster van
Antoniegaarde. Wil
heeft dementie. Zij trok
dagelijks op met 4
medebewoners. Ze aten
altijd samen, maar door
het coronavirus kon dit
niet meer. De locatie en
het restaurant waren
gesloten. Wil en haar
medebewoners misten
de afleiding en vooral
elkaar. Hoewel techniek
niets voor Wil is, heeft
ze zich toch over laten
halen om de speciale
tablet te gebruiken. De
vrienden hebben nu
weer dagelijks contact.
Ze eten zelfs digitaal
samen.

En Peter? Peter heeft tijdens
corona tuinieren ontdekt. Via
beeldbellen verzorgt hij samen
met medebewoners dagelijks
hun eigen moestuintje.
Tegelijkertijd delen ze hoe het
gaat. Het zal overigens niet
lang meer duren voordat de
oogst binnengehaald kan
worden. “Digitaal contact
vervangt persoonlijk contact
natuurlijk niet, maar het is wel
fijn om op deze manier toch
contact met elkaar te houden.”

Een digitaal sociaal
netwerk

Bij Van Neynsel zijn ook Sociale
Benadering teams actief die ca.
40 Bossche ouderen onder
steunen. Bij het uitbreken van
de coronacrisis merkte het
team direct de gevolgen voor
deze ouderen. (Thuis)zorg werd
teruggeschaald, en de ouderen
zijn angstig en worstelen met
de gevolgen van de corona
maatregelen.
Dat geldt
overigens ook
voor hun
naasten.
Sociale Benadering Dementie
Daarom werd
Anne-Mei The, hoogleraar dementiezorg aan de
gezocht naar
Universiteit van Amsterdam, is de drijvende kracht
alternatieve
achter Sociale Benadering Dementie dat door
vormen van
Van Neynsel is omarmd. In het huidige zorgaanbod
ondersteuning.
ligt de nadruk op medisch begeleiding en zorg en
Ook voor deze
die is nodig en zinvol. Maar mensen met dementie
mensen
werd
hebben - net als iedereen - behoefte aan een
SB-Digitaal
bevredigende invulling van de dag en gaan graag
ingezet. Zij
betekenisvolle relaties aan. In zogenaamde
ontvingen
proeftuinen ontwikkelen de teams Sociale Benadering
allen
een
Dementie – multidisciplinaire teams met een mix
tablet.
van een zorg-, welzijn,-

of andersoortige achtergrond –
samen met deelnemende ouderen oplossingen.
Oplossingen die aansluiten bij hun wensen en

behoeftes, en die van hun naasten.

Het doel is om een stabiele thuissituatie te creëren

door ouderen heel makkelijk te
bedienen en veilig in gebruik.
Online koffie-ochtenden,
gezamenlijk eten,
lotgenotengroepen voor
naasten, voorleesgroepen en
virtuele fietstochten door
’s-Hertogenbosch. De teams
hebben samen met mensen
met dementie en hun naasten
deze digitale initiatieven
ontwikkeld. De ouderen maken
vooral gebruik van het
beeldbellen: zowel een-op-een
als in groepen. Ze bellen met
naasten, elkaar, vrijwilligers en
professionals. Sociale
verbindingen die waren
weggevallen door covid-19 zijn
voor een groot deel hersteld
door SB-digitaal.
Sociale Benadering Digitaal
biedt ook ondersteuning voor
mantelzorgers en naasten door
alternatieven voor
dagbesteding, respijtzorg en
lotgenotengroepen te bieden. ●

Makkelijk
en veilig
De speciale
tablets zijn

met behulp van het eigen netwerk en een vertrouwens
persoon om het ‘gewone dagelijks leven’ van mensen

met dementie zo lang mogelijk in stand houden.
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50 jaar
bij Van Neynsel

Op 1 juli 1970, 50 jaar geleden, begon
Helène Dooijenburgh bij Antoniegaarde,
toen nog onderdeel van De Godshuizen.
“Iedere afdeling had een zuster, van wie
je als jong meisje het vak leerde.” Helene
blikt terug op de afgelopen 50 jaar. Een
interview.
Hoe is het begonnen?
“Ik ben al jong gaan werken. Op
mijn 16e begon ik als helpende,
daarna volgde ik een aantal
cursussen, en toen ging ik de
verzorging in. Ik ben ook nog
praktijkbegeleider en afdelings
hoofd geweest. En nu werk ik in
het team Eten & Drinken. Iedere
ochtend verwen ik bewoners
met een lekker ontbijt.”

Hoe heb je het zo lang
volgehouden bij één
organisatie?
“Ik heb altijd fijne collega’s
gehad. En ik vind het nou
eenmaal leuk om oudere
mensen te helpen en verzorgen.

PUZZELtijd

Ze zijn gewoon leuk, vooral hun
humor. En natuurlijk de levens
ervaring. Dat levert altijd mooie
gesprekken op. Ik heb zelf geen
kinderen en ben altijd blijven
werken. De afgelopen jaren zijn
vanzelf voorbij gegaan. Ik zal het
werk dan ook zeker missen. En de
collega’s natuurlijk!”

Toen en nu, is er veel
veranderd?
“Vroeger was het toch wel anders.
Toen moesten we uit het handje
tillen. Dat gebeurt nu écht niet
meer. Er zijn veel meer hulp
middelen, zoals een tillift. De
mensen van toen waren veel
vitaler, daardoor kon dat denk
ik nog.

Bewoners hadden op hun
kamer alleen een wastafel met
koud water. De wc’s waren op
de gang, 4 wc’s per gang. Om
ze te wassen haalden we een
lampetkan met warm water.
Ik heb daar leren schoonmaken.
De nonnen waren namelijk heel
secuur. Iedere week moesten
we de gangen poetsen. De
verwarmingsknoppen deden
we met koperpoets. De gangen
zetten we 2x per jaar in de witte
was. We poetsten tot de blaren
op onze handen stonden. En
de bewoners, die bleven dan
verplicht de hele dag op hun
kamer, zonder toilet. Want die
waren op de gang en daar
mochten ze niet komen. Wat
een tijd! Maar wel een fijne tijd
waar ik graag op terugkijk.”

Wat ga je doen ná
Van Neynsel?
“Dat weet ik nog niet. Ik woon
midden in de stad en ben een
echt stadsmens. Misschien ga ik
een paar keer per week naar de
sportschool, samen met mijn
buurvrouw. Of lekker winkelen
en daarna bij een cafeetje op
het terras. Wie zal het zeggen.
Ik zal me niet snel vervelen.
Maar één ding is zeker, ik moét
iets te doen hebben. Daarom ga
ik binnenkort eens informeren bij
het dierenasiel. Lekker bezig zijn
met de beesten, dat lijkt me leuk.”

Dank je wel Helène,
wij wensen je een
hele mooie tijd ná
Van Neynsel!

Colofon
Redactie:

Lost u deze woordzoeker op?
Badminton
Barbecue
Cocktail
Hangmat
Kamperen
Kampvuur
Slippers
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Sproeier
Strand
Tuin
Vakantie
Vlieger
Vlinder
Waterpistool

D’n Hendrik #9

Zandkasteel
Zonnebril
Zwembad
Zwembroek
Zwemmen

Stuur uw inzending vóór 20 september 2020
naar communicatie@vanneynsel.nl en maak
kans op een tegoedbon ter waarde van
€ 22,50, te besteden bij de Grand Cafés en
restaurants van Van Neynsel. Over de
uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
De winnaar ontvangt persoonlijk bericht.

Nancy Boere
Karin Gerdingh
Tjanne Hartman
Annelieke de Man
Flavienne van Oort
communicatie@vanneynsel.nl

Aan dit nummer werkten
verder mee:
Hannie Megens, Renée Bruystens,
Helène Dooijenburgh, Bart de
Groot, Marcel van Woensel.
www.vanneynsel.nl

