
PARK
BULLETIN

De Goede Week en Pasen

Ook dit jaar zal er met extra vieringen stil worden
gestaan bij het Paastriduüm (Witte Donderdag,
Goede Vrijdag en Stille Zaterdag) en Pasen. 

Eerst zal er op woensdag 5 april een Boeteviering
plaatsvinden, voorgegaan door pater Wim de Leeuw.
Op donderdag, vrijdag en zaterdag zal er in de kapel
om 10 uur worden gelezen uit de Lamentaties. Dit
komt in de plaats van de eucharistievieringen. Naast
de Lamentaties zijn er extra momenten waarop de
drie heilige dagen herdacht zullen worden. 

Voor de Goede Vrijdag viering hebben we een verzoek
aan de geïnteresseerden. Zou u uw eigen kruisje mee
willen brengen vanuit uw woning? Heeft u zelf geen
kruisje dan ontvangt u er een in de kapel. Ieder mens
draagt in het leven een eigen kruis en dat gegeven zal
met de persoonlijke (en gegeven) kruizen een onder
deel gaan vormen van de viering. 

Hieronder vindt u een overzicht van extra vieringen
tijdens de Goede Week: 

Op Witte Donderdag 6 april zal om 16.00 uur de
viering van Witte Donderdag door pater Kees Maas
worden voorgegaan.

Op Goede Vrijdag 7 april zal om 15.00 uur de kruisweg
worden voorgegaan door Pater Kees Maas en gees
telijk verzorgers Frank van den Dries en Alisa Donders.

Op Stille Zaterdag 8 april zal om 19.00 uur de Paas
wake door pater Jan Zwirs worden voorgegaan. 

Op Paaszondag 9 april zal in de ochtend om 10.00
uur het Hoogfeest van Pasen worden gevierd middels
een eucharistieviering, voorgegaan door pater Hans
Derkx en geestelijk verzorger Alisa Donders. 

We hopen u hiermee voldoende op de hoogte te
hebben gebracht.
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Euphonia Teteringen
 
Het opstaporkest van Harmonie Euphonia Tete
ringen komt op zaterdag 8 april het Paasweekend
vullen met haar muzikale klanken.

Opstaporkest
Het opstaporkest is er voor de kinderen die na het
leren bespelen van een instrument toe zijn aan de
volgende stap, namelijk samen in orkestformatie
muziek maken. Hier hoort natuurlijk ook spelen voor
groot publiek bij. Ze zijn al weken hard aan het oefe
nen om Park Zuiderhout te verblijden met klassieke
en eigentijdse muziekstukken. Het orkest bestaat uit
ongeveer twintig blaas- en slagwerkinstrumenten.

Van harte welkom!
Iedereen is van harte welkom, ook familie en vrienden!
Omdat het concert u gratis aangeboden wordt en om
het toegankelijk voor eenieder te houden zal er geen
koffie of thee geschonken worden. Na afloop is er de
mogelijkheid om op eigen kosten een drankje te
nuttigen in het Grand Café. 
 
Waar: De Bieënkorf
Wanneer: zaterdag 8 april 
Tijd: van 15.00 tot 15.45 uur (inloop vanaf 14.30 uur) 
Kosten: Gratis 

Optreden van De Refreintjes
 
De Refreintjes komen naar Park Zuiderhout!
Deze enthousiaste vijf dames treden al ruim achtien
jaar samen op. De dames zingen bekende Nederland
se liedjes en dan voornamelijk de refreinen. Tijdens
de voorstellingen komen oude herinneringen boven
drijven. De Refreintjes wisselen liedjes af met korte
acts en verhalen over de liedjes die ze zingen. Voor
beelden? Alles ziet er anders uit als de zon schijnt, Op
een mooie Pinksterdag, Costa del Sol, Duifies, De
woonboot, Breng eens een zonnetje.

Kortom, een middag vol gezelligheid, gelach en ple
zier! 
 
Waar: De Bieënkorf
Wanneer: vrijdag 14 april 
Tijd: van 14.30 tot 15.30 uur (inloop vanaf 14.00 uur)
Kosten: € 5,-

Rikkers gezocht
 
Iedere vrijdagmiddag is er tussen 14.30 en 16.30 uur
een gezellig spellenmiddag in het Atrium. Wij zoeken
voor een groepje enthousiaste rikkers nog een vierde
persoon. Kunt u rikken en lijkt het u gezellig om op
vrijdagmiddag aan te sluiten? Kom dan gezellig langs
om kennis te maken. De koffie of thee staat voor u
klaar!
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Bedankt!
 
Voor uw medeleven en steun die wij mochten ont
vangen na het overlijden van ons pa en allerliefste
opa spreken wij onze welgemeende dank uit.

Heel speciaal bedanken wij, voor de ontzettend
liefdevolle verzorging die hij de afgelopen bijna 10 jaar
kreeg, alle verzorgenden van Zorgteam 1, alle andere
medewerkers en zeker ook de vrijwilligers die hem
altijd een gevoel gaven dat hij voor hen speciaal was.

Namens kinderen en kleinkinderen,
Ben Pauly
Sandra Gimbrère – Pauly

Op de duofiets! 
 
Samen met een familielid of uw mantelzorger er even
tussenuit, dat kan gemakkelijk met de duofiets. Park
Zuiderhout beschikt over twee duofietsen met elek
trische trapondersteuning. Bestuurder en bijrijder
zitten naast elkaar. 
 
Fiets een mooi rondje door het  bos of fiets richting
Waterdonken, aan de grens van Breda. Vanuit daar
fietst u met gemak langs boerderijwinkel Snoek voor
een welverdiend ijsje bij lekker weer of een warm kop
koffie of thee om de handen te warmen. 
 
U reserveert de duofiets bij de gastvrouwen, gebruik
van de duofiets is gratis voor bewoners. 

Park Bulletin per e-mail

Wie weet stellen u, uw familieleden of vrienden het
op prijs om iedere twee weken per e-mail geïnfor
meerd te worden over de activiteiten en wetens
waardigheden van Park Zuiderhout. Laat het ons
dan weten en we sturen met plezier het Park
Bulletin digitaal toe.

Aanmelding gaat eenvoudig met een e-mailbericht
naar serviceteam@parkzuiderhout.nl onder ver
melding van verzendlijst Park Bulletin. Wilt u
daarbij aangeven wat uw relatie tot Park Zuider
hout is? Het Park Bulletin is daarnaast ook op onze
website in te zien: www.parkzuiderhout.nl/vie
ren-van-leven.

Zonnebloemmiddag donderdag 30 maart 
 
“Elckerlyc Speellieden”
Deze middag is er een optreden van een aantal mu
zikanten die zichzelf begeleiden op een groot aantal
instrumenten zoals de draailier, doedelzak, accorde
on, harmonica, hobo, klarinet, fluit, viool, cello en
gitaar.
 
Tijd: 14:00 tot 16:15 uur
Waar: Bieenkorf
Kosten: €5,- 
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Week 13
 
Maandag 27 maart 
10.00 - 11.00 uur
Koffie-uurtje in het Atrium
tijdens het koffie-uurtje
Braintrainer in het Atrium
11.00 - 12.00 uur
Repetitie Zuiderhoutkoor in De Bieënkorf
14.00 - 15.30 uur
Handwerkclub in het Atrium
14.00 - 16.00 uur
Salonbieb over de film Fanfare in De Bieënkorf
14.00 - 16.00 uur
Inloopatelier - mozaïek in het Atrium
19.30 - 21.30 uur
Levenskunst in De Bieënkorf
(reserveren voor voorafgaande daghap mogelijk)
 
Dinsdag 28 maart
10.00 - 11.00 uur
Koffie-uurtje in het Atrium
10.30 - 11.30 uur
Bezoek kinderen Partou in De Bieënkorf
13.30 - 16.30 uur
Biljartclub De Veteranen in het Atrium
14.00 - 15.00 uur
Yoga o.l.v. Paulinka Schrooten in De Bieënkorf
Snackmoment 
Geef uw bestelling door en ontvang een snack.
 
Woensdag 29 maart
10.00 - 11.00 uur
Koffie-uurtje in het Atrium
11.00 - 12.00 uur
Top Fit Club o.l.v. Jolanda Bos in De Bieënkorf
11.00 - 12.00 uur
Tuinclub Zuiderhove
14.30 - 15.30 uur
Muziekmiddag met Wim Dictus in De Bieënkorf
19.00 - 22.00 uur
Biljartclub De Veteranen in het Atrium

 
Donderdag 30 maart
10.00 - 11.00 uur
Koffie-uurtje in het Atrium
11.00 - 12.00 uur
Fun Fit o.l.v. Ingrid Voncken
in De Bieënkorf
14.00 - 15.00 uur
(Stoel) Tai Chi tao o.l.v. Conchita Barbé
in de kapel
14.00 - 16.00 uur
Zonnebloemmiddag
in De Bieënkorf
 
Vrijdag 31 maart
10.00 - 11.00 uur
Koffie-uurtje in het Atrium
11.00 - 12.00 uur 
Yoga o.l.v. Paulinka Schrooten in De Bieënkorf
14.30 - 16.30 uur
Spellenmiddag Samenspel in het Atrium
15.00 uur
Oecumenische viering in de kapel
 
Zaterdag 1 april
10.00 - 11.00 uur
Koffie-uurtje in het Atrium
16.00 uur
Voorbereiding op de zondag 
door pater Kees Maas in de kapel
14.30 - 16.30 uur
Inloop Blauwe Hoef 
 
Zondag 2 april
10.00 uur
Eucharistieviering van Palmzondag
in de kapel
10.30 - 11.30 uur
Koffie-uurtje in De Bieënkorf
14.30 - 16.30 uur
Inloop Blauwe Hoef 
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Week 14
 
Maandag 3 april
10.00 - 11.00 uur
Koffie-uurtje in het Atrium
tijdens het koffie-uurtje
Braintrainer in het Atrium 
11.00 - 12.00 uur
Repetitie Zuiderhoutkoor
in De Bieënkorf
14.00 - 15.30 uur
Handwerkclub in het Atrium
14.00 - 16.00 uur
Inloopatelier - mozaïek + schilderclub
in De Bieënkorf
 
Dinsdag 4 april
10.00 - 11.00 uur
Koffie-uurtje in het Atrium
10.30 - 11.30 uur
Bezoek kinderen Partou in De Bieënkorf
13.30 - 16.30 uur
Biljartclub De Veteranen in het Atrium
14.00 - 15.00 uur
(Stoel) Yoga o.l.v. Paulinka Schrooten
in De Bieënkorf
Snackmoment
Geef uw bestelling door en ontvang iedere week
een andere snack thuisbezorgd.

Woensdag 5 april
10.00 - 11.00 uur
Koffie-uurtje in het Atrium
11.00 - 12.00 uur
Top Fit Club o.l.v. Jolanda Bos in De Bieënkorf
14.30 - 16.00 uur
Muziekmiddag met Old Friends in De Bieënkorf
16.00 uur
Boeteviering in de kapel
19.00 - 22.00 uur
Biljartclub De Veteranen
in het Atrium

 
Donderdag 6 april Witte Donderdag
10.00 - 11.00 uur
Koffie-uurtje in het Atrium
14.00 - 16.00 uur
Koersbal in het Atrium
14.00 - 15.00 uur
Tai Chi tao o.l.v. Conchita Barbé in De Bieënkorf
17.00 uur (inloop vanaf 16.45 uur)
Themadiner in De Bieënkorf 
 
Vrijdag 7 april Goede Vrijdag
10.00 - 11.00 uur
Koffie-uurtje in het Atrium
11.00 - 12.00 uur
Yoga o.l.v. Paulinka Schrooten in De Bieënkorf
14.30 - 16.30 uur
Spellenmiddag Samenspel in het Atrium
 
Zaterdag 8 april Stille Zaterdag
10.00 - 11.00 uur
Koffie-uurtje in het Atrium
15.00 - 16.00 uur 
Concert jeugdorkest Euphonia 
in De Bieënkorf
19.00 uur
Paaswake in de kapel
 
Zondag 9 april Pasen
10.00 uur
Eucharistieviering in de kapel
12.00 uur - 14:00 uur
Paasbrunch (vol) in De Bieënkorf 
10.30 - 11.30 uur
Koffie-uurtje in het Atrium
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Week 15
 
 
Maandag 10 april Tweede Paasdag
10.00 - 11.00 uur
Koffie-uurtje in het Atrium
Dinsdag 11 april
10.00 - 11.00 uur
Koffie-uurtje in het Atrium
10.30 - 11.30 uur
Bezoek kinderen van Partou
13.30 - 16.30 uur
Biljartclub De Veteranen in het Atrium
14.00 - 15.00 uur
(Stoel) Yoga o.l.v Paulinka Schrooten
in De Bieënkorf
19.00 uur
Meditatie o.l.v. Alisa Donders
(18.55 uur samenkomst in de ontvangsthal)
Snackmoment 
Geef uw bestelling door en ontvang iedere week
een andere snack thuisbezorgd.
 
Woensdag 12 april
10.00 - 11.00 uur
Koffie-uurtje in het Atrium
11.00 - 12.00 uur
Top Fit Club o.l.v. Jolanda Bos in het Atrium
19.00 - 22.00 uur
Biljartclub De Veteranen in het Atrium

 
Donderdag 13 april
10.00 - 11.00 uur
Koffie-uurtje in het Atrium
11.00 - 12.00 uur
Fun Fit o.l.v. Ingrid Voncken in De Bieënkorf
14.00 - 15.00 uur
(Stoel) Tai Chi tao o.l.v. Conchita Barbé
in De Bieënkorf
14.00 - 16.00 uur
Koersbal in het Atrium
 
Vrijdag 14 april
10.00 - 11.00 uur
Koffie-uurtje in het Atrium
11:00 - 12:00 uur
(Stoel-) Yoga o.l.v. Paulinka Schrooten
in De Bieënkorf
14.30 - 16.00 uur
Spellenmiddag Samenspel in het Atrium
 
Zaterdag 15 april
10.00 - 11.00 uur
Koffie-uurtje in het Atrium
14.30 - 16.30 uur
Inloop Blauwe Hoef in de Bieënkorf
16.00 uur
Voorbereiding op de zondag
 
Zondag 16 april
10.00 uur
Eucharistieviering in de kapel
10.30 - 11.30 uur
Koffiedrinken in De Bieënkorf
14.30 - 16.30 uur
Inloop Blauwe Hoef in de Bieënkorf
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Laatste coronamaatregelen geschrapt

U heeft het wellicht meegekregen. De overheid
heeft de laatste coronamaatregelen geschrapt. 
Isolatie en zelftesten zijn niet meer nodig.

Het coronavirus hoort inmiddels bij het dagelijks
leven. Dat komt doordat mensen afweer hebben
opgebouwd door vaccinatie en infectie en omdat het
ziekteverloop over het algemeen mild is. Ook in Park
Zuiderhout behandelen we corona voortaan net zoals
andere luchtwegvirussen.

Alle infectieziekten, zoals griepvirussen en corona,
hebben nog steeds een grote impact op kwetsbare
ouderen. Hoewel er voortaan geen speciale corona
maatregelen meer zijn, blijven we natuurlijk wel extra
aandacht houden voor hygiëne.

Wanneer er sprake is een corona-uitbraak kan het
nodig zijn om tijdelijk coronamaatregelen in te stel
len. Maar we duimen er natuurlijk allemaal voor dat
dat niet meer nodig zal zijn.
 
Een hartelijke groet van het
Regieteam Infectiepreventie

Park Zuiderhout gaat voor duurzaam

Park Zuiderhout vindt het belangrijk om haar bij
drage te leveren aan een duurzame wereld. Daarom
nemen we al geruime tijd acties om onze zorg- en
dienstverlening te vergroenen.

Duurzaamheidchallenge
Met een speciale wedstrijd - de Duurzaamheidchal
lenge - nodigen we medewerkers, maar ook bewoners
en naasten uit om mee te denken over milieubespa
ringen in Park Zuiderhout. En dan ook in actie te
komen. Samen maken we het verschil! Denkt u bij
voorbeeld eens aan het uitschakelen van verwarming
en licht als dat kan. Of kan er meer hergebruikt of
minder verspild worden? Kunt u nog met de trap in
plaats van de lift? Of met de fiets in plaats van de
auto? Of probeer eens vaker vegetarisch te eten.
Allemaal mooie manieren om bij te dragen aan een
betere wereld. 

Heeft u een goed idee? 
Laat het ons dan vooral weten. En praat erover met
andere bewoners en collega's van de afdeling. U kunt
uw idee ook aanmelden bij Angela de Jong. Zo kunnen
we meedenken en ondersteunen bij de uitvoering van
uw idee en ook andere mensen informeren. E-mail:
a.dejong@parkzuiderhout.nl of telefoonnummer 076
578 40 00. 

Onze beloftes voor 2023

Samen met dit Park Bulletin ontvangt u een samen
vatting van het kwaliteitsbeeld van 2023. Hierin leest
u wat u van ons kunt verwachten in dit jaar. Het
kwaliteitsbeeld maken we ieder jaar op en we vinden
het belangrijk deze plannen ook met u te delen. 
 
Heeft u interesse om het complete plan in te zien?
U kunt het opvragen via het Serviceteam en ook op
onze website www.parkzuiderhout.nl is het plan te
vinden in het kwaliteitsvenster. 
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Park Zuiderhout

Arnold Janssenlaan 46, 4847 DK Teteringen

Tel: (076) 578 40 00 | serviceteam@parkzuiderhout.nl | www.parkzuiderhout.nl

Vaste (openings)tijden

Toko - tel. 4128
Iedere dag: 10.30 - 12.00 uur

Grand Café 't Bruine Paard  - tel. 4124
Iedere dag: 14.30 - 17.30 uur 

Gastvrouwen - tel. 4333
Maandag t/m vrijdag: 8.30 - 17.00 uur

Serviceteam - tel. 4000
Maandag t/m vrijdag: 8.30 - 17.00 uur

Zuiderhout Buiten - tel. 4185
Maandag t/m vrijdag: 9.00 - 16.00 uur

Kapsalon - tel. 4178 
Dinsdag en donderdag: 8.30 - 18.00 uur
Op afspraak

Dagelijks koffiedrinken
Maandag t/m zaterdag: 10.00 - 11.00 uur op de
afdeling en in het Atrium

Zondag: 10.30 - 11.30 uur op de afdeling en in De
Bieënkorf

Opticien
Iedere tweede donderdag van de maand is er een
opticien van Rob Boon voor u aanwezig in kamer
A.1.44.  U kunt een afspraak maken via het servi
ceteam. 


