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Nieuwsbrief woonzorgboerderij

Tijd voor Muziek!

De laatste tijd hebben wij meer aandacht voor muziek 
op de Reigershoeve. Onze geweldenaar Linda heeft de 
speciale taak op zich genomen om voor onze bewoners 
en deelnemers van Ontmoetingsplek de Vrolijke Merrie 
ten minste iedere maand een mooi optreden te 
organiseren. Hier volgt een terugblik op muziekoptredens 
waar we met volle teugen van genoten hebben, en 
waar we op gedanst, geproost en bij meegezongen 
hebben.



december  2016
De snavel klepper

In augustus kwam Orgelman Ruud met een 
ouderwetse draaiorgel op bezoek. Ruud 
draaide heel veel bekende deuntjes. Voor 
veel van ons was dansen op orgelmuziek 
een nieuwe ervaring maar we kwamen 
erachter dat dit uitstekend kan.

In september kwam Gerard Schut ons 
vergezellen met zijn keyboard en zang.
Hierbij gingen de voetjes van de vloer en 
werd er meegegalmd met alle nummers.

Begin oktober konden we dankzij een gift 
van mevrouw Van den Brink een echte diva 
uitnodigen van Diva Dichtbij. De diva die bij 
ons kwam had een ware engelenstem die 
ons allen geraakt heeft in het hart. Zelfs zang-
expert lady Rita was in haar nopjes. Dan 
moet het wel écht goed zijn! Bedankt Lien 
van den Brink voor dit bijzondere cadeau.

Op een herfstige donderdagmiddag kregen 
we bezoek van twee jonge, aantrekkelijke, 
talentvolle conservatoriumstudenten. In 
een volle Vrolijke Merrie dit keer geen Wim 
Sonneveld, geen André Rieu en geen 
Willeke Alberti  maar subtiele jazzmuziek 
met prachtig pianospel van Michel en fraai 
gitaarspel van Guido. Dit alles zorgde voor 
een heerlijke relaxte sfeer en menigeen 
waande zich in de vijftiger jaren in een 
nachtclub in Chicago. We waren allemaal 
erg enthousiast en Linda heeft deze 
topmuzikanten opnieuw weten te boeken 
voor een optreden in februari 2017. 

Op de Reigershoeve hebben we ons eigen 
koor onder leiding van Martin. Eind oktober 
werden onze gouden kelen op de proef 
gesteld en galmden allemaal bekende 
oude en nieuwe nummers door de ruimte 
waar we mee konden zingen.
Op zaterdag 19 november hadden we een 
mega groot Shantykoor uit Almere over de 
vloer, georganiseerd door de zoon van dhr. 
Knuijt.  Wow wat een geluid en bovendien: 
wat een sfeer! Het dak ging eraf in de 
afgeladen Vrolijke Merrie.

Linda, en alle andere betrokkenen, heel 
erg bedankt! We hebben vele mooie en 
ontroerende momenten gezien.

Brrrrrrr
U moet er in deze koude tijd misschien 
niet aan denken maar…. In augustus 

hadden wij een waar IJSFESTEIN op de 
Reigershoeve! Van ijssalons Marx o’Larry’s 

en Fratelli uit Heemskerk kregen wij 
overheerlijk Italiaans ijs. Bedankt hiervoor! 

Daar waren we wel aan toe op deze 
warme dag. Het ijs werd opgeschept 
vanuit een traditioneel ijskarretje door 

IJscoman Frans, een feestje!



Een wegwijzer voor uitjes met bewoners.

We weten allemaal dat af en toe een 
gezellig uitje belangrijk is voor een mens, 
en zeker voor onze bewoners. Daarom 
hebben we een speciale folder ontworpen 
voor de bewoners en hun familie. Hierin 
staan tips over wat er zoal te doen is in 
de omgeving van de Reigershoeve, om 
gemakkelijker samen met een bewoner op 
pad te gaan. We hopen zo op (nog meer) 
mooie momenten voor onze bewoners en 
hun dierbaren! De wegwijzer is te vinden in 
het kaartenrek in de Vrolijke Merrie.
      Verena, Lindsey, Laurien en Saskia 

Hand in hand gaan wij op pad
Even alleen, alleen wij twee

We gaan naar het bos
Op het strand en door de zee
Even alleen, alleen wij twee

Samen even weg
Samen eropuit

Even alleen, alleen wij twee
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Waar zouden we zijn zonder...

Vrijwilligers 
Graag willen we alle vrijwilligers 
ontzettend hartelijk bedanken 

voor hun inzet voor 
en achter de schermen!

Dank, dank, dank!!!

PS: Hebben jullie je kerstpakket al gehaald?

Biertje?

Dinsdag 23 november organiseerden 
Yolanda en Marleen in hun activiteitendienst 
een serieuze bierproeverij. In kleine glaasjes 
werden diverse biertjes geserveerd, met 
bijpassende hapjes en een overheerlijk 
stoofpotje van Nellie       Mmmmmmm!

Bij elk biertje was er een klein verhaaltje 
maar de aandacht ging toch vooral om het 
proeven van het wit schuimend bier.
Genieten!

Nieuwe fiets

14 oktober kwam dhr. Wittebrood op de 
fiets naar de Reigershoeve, helemaal vanuit 
IJmuiden. De gloednieuwe fiets, bleek bij 
ons te mogen blijven. Het is een schenking 
van de kinderen van dhr. Wittebrood die 
sinds augustus de dagbesteding bezoekt. 
Het idee kwam van zijn dochter. Bij één van 
de eerste gesprekken vertelde haar vader 
dat hij zo graag fietste maar niet op de 
duofiets wilde en de medewerkster gaf aan 
dat we dat dan voor hem gingen proberen 
te regelen! Dit vond ze zo leuk dat ze deze 
mooie fiets heeft aangeschaft. 
We hopen er nog veel plezier van te zullen 
hebben en veel gebruik van te kunnen 
maken.
Familie Wittebrood, heel erg bedankt!
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De training van ezel Riko

Onze ezel Riko is geen schattig klein mini ez-
eltje gebleven. Hij is uitgegroeid tot een flink 
exemplaar. Zo ook zijn ondeugende streken. 
Yarti, woonzorgbegeleidster in woning C 
heeft zich opgeworpen om de opvoeding 
van Riko ter hand te nemen. 
Yarti heeft eerst Bianca, van een boerderij 
met mini ezels “het Peerdje” te Assendelft, 
gevraagd voor observatie en advies. 
Belangrijk bleek de lichaamstaal van de ezel. 
Met name hun oren spreken boekdelen. Een 
aantal voorbeelden: als Riko iets aandachtig 
bekijkt staan zijn oren fier rechtop in die 
richting. Wil hij je niet in zijn buurt, dan 
liggen zijn oren plat naar achteren tegen 
zijn hoofd. Met uitrusten hangen zijn oren 
slapjes zijwaarts. Uitslaan met zijn hoeven 
betekent ga weg. Hoofd naar omlaag, 
oren in de nek en happend met de tanden 
betekent agressie (maar naar andere ezels 
of onze pony’s kan dit ook betekenen dat hij 
wil spelen). Riko maakt ook geluiden. Als hij 
balkt verwelkomt hij je en zegt: ‘ik ben er ook 
nog”. Als hij briest zegt hij: “ik voel me goed”.

Ezels zijn specialisten in het ontleden van je 
gemoedstoestand. Yarti heeft dat gemerkt 
tijdens de contactmomenten en het trainen 
van Riko. Yarti heeft ook gemerkt dat, als 
ze een  langzamer tempo hanteert en op 
ooghoogte met hem communiceert, Riko 
veel meer toelaat. Ook scheelde het dat 
Riko gecastreerd werd. Hij werd hierdoor 
veel rustiger. 

Riko blijft een ezel en deze staan bekend om 
hun koppigheid. Als Riko weigert verder te 
lopen heeft duwen, sleuren en trekken dan 
ook geen zin. Maar Yarti heeft hiervoor wel 
een manier ontwikkeld. Als Riko koppig blijft 
staan, duwt Yarti hem heen en weer, draait 
zich dan om en loopt verder. Zo komt ze met 
het tegenovergestelde wat men normaal 
zou doen tot een oplossing. Helemaal in de 
Reigershoeve stijl!

Yarti vindt Riko tof, eigenwijs, slim en hij 
heeft een eigen wil. Hij weet precies wie 
met voedsel komt. Als hij de halster ziet 
en geen zin heeft om te wandelen, loopt 
hij van je weg. Yarti heeft geleerd in de 
training heel veel zelfbeheersing en geduld 
te hebben. Forceren heeft geen zin. Door 
in een ontspannen sfeer te trainen, bereik 
je meer en ga je geen stappen achteruit.
De training van Riko moet consequent en 
regelmatig gebeuren. Als Yarti vrij heeft of 
vakantie heeft, merkt ze dat het contact al 
verwatert. Yarti heeft daarom Scott ingezet, 
een vrijwilliger van 13 jaar, die op maandag 
en zaterdag werkt. Samen maken ze 
wandelingen met Riko en ook pony Bram, 
waar Riko het goed mee kan vinden. 

De training van Riko is intensief en er is nog 
een lange weg te gaan. Het streven van 
Yarti is dat Riko ontspannen met bewoners, 
medewerkers en bezoekers omgaat en 
wandelen voor hem een plezier wordt. Daar 
gaat Yarti voor!



In deze rubriek laten we bij elke editie 
medewerkers  aan het woord. Het werk dat we hier 
mogen doen is heel bijzonder en sommige extra-bij-
zondere momenten willen we delen.

“Mooie Momenten”

Het is een ontzettend warme dag. Ik 
haal een mevrouw op van huis om weer 
een dagje bij ons door te brengen. In de 
auto vraag ik haar of ze last heeft van de 

warmte. Ze vertelt dat ze er heel goed 
tegen kan, bovendien staat er in haar 

kamer een grote vibrator en die brengt 
heerlijke verlichting!

Een mevrouw staat voor het hek 
wanneer ik kom aanrijden met de 

Reigershoeve-auto. Ze vraagt aan mij 
of ik het hek kan openen omdat ze 
naar haar werk moet. Ik vertel haar 
dat ik haar wel kan brengen met de 

auto. Hier reageert ze heel blij op, en ze 
stapt in de auto en begint een verhaal 

over haar werk als verpleegkundige 
in een psychiatrische inrichting.  We 

rijden een rondje over Maquettelaan, 
Alkmaarseweg en weer de Oosterweg in. 
Ineens ziet ze het gebouw van de Vrolijke 

Merrie waarop ze roept: “daar is het, 
daar moet ik heen!” Ze was zo blij, dat ik 
spontaan 2 zoenen van haar kreeg. En 
blij stapte ze weer uit de auto en ging 

haar weg.

Ik vraag aan een deelnemer van de 
dagbesteding of hij een fijne vakantie 

heeft gehad. “lieve kind, dat zou ik je niet 
1-2-3 kunnen vertellen, het is zo holbollig 

in mijn hoofd”

In de keuken van de dagbesteding 
staat op een schoolbord het menu van 

de dag geschreven. Helaas werken 
we dit bord niet altijd bij. Zo erg is dat 
toch niet? Een mevrouw zit met veel 

smaak te eten: “heerlijk zeg, zo’n 
wentelteefje!” en stopt een flinke hap 

van haar kroket in haar mond...

Ik zit samen met een mevrouw op 
de duofiets. Ik  heb een rokje en een 
zwarte panty aan. Tijdens het fietsen 
houd ik met een hand mijn rokje op 

zijn plaats. Ze kijkt er even naar en zegt 
dan: “ach kind, maak je niet druk, ze 

kijken  toch in een zwart gat”

We zitten buiten en Gusta en Frits lopen 
voorbij. Mijn collega vraagt: ‘Zo, lekker 
aan de wandel?’ Zegt Frits: ‘ja, ze heb-
ben ons losgelaten!’

Ik ging met een bewoonster een rondje 
wandelen. Ze was met de rollator en ik 
dacht dat moet toch lukken door het 
bos op het pad. Modder, stronken en 
versmallingen, het leek wel Survival. 

Elke keer moest ik de rollator optillen. 
Gelachen dat we hebben! Voordat we 
bij een hindernis kwamen begon ze al 
te lachen. We hebben ontzettend veel 

lol gehad.
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Ik ben zwanger en ik liet een mevrouw 
voelen hoe de baby schopte in mijn 
buik. Ze glunderde en vertelde hoe 
trots ze op haar eigen kinderen is. 



Afscheid

We hebben de afgelopen maanden afscheid 
moeten nemen van drie bewoners.

We wensen de familie en vrienden veel 
sterkte toe

Sari Langhout- de Lange
10 juni 1926 – 23 oktober 2016

Lieve Sari,
3 jaar heeft u op de Reigershoeve gewoond. Wij hebben u leren kennen als een 
lieve, zorgzame vrouw. U genoot van mooie muziek, bloemen in de tuin, natuur 
films, samen gedichtjes lezen en zingen. U zag er graag verzorgd uit en hield liever 
de regie in eigen handen. Dit hebben we zoveel mogelijk proberen te respecteren. 
Heel mooi dat ook uw man bij u op de Reigershoeve is komen wonen.
Tot aan het eind toe heeft Piet met veel liefde de zorg voor u gedragen. Tot het 
einde bij elkaar, maar nu heeft hij afscheid van je moeten nemen. 
We gaan u missen.

De bewoners, vrijwilligers en het team van Oosterweg 5f

Paula Bleijendaal 
6-5-1933 - 9-11-2016

Paula heeft maar kort op de 
Reigershoeve gewoond. In het begin 
genoot ze van een wandeling door de 
tuin, lekker eten en af en toe samen een 
liedje zingen (samen een beetje vals). 
Kijken naar de foto’s van haar kinderen, 
genieten van bezoek of het zien van een 
klein kind. Dat kon een mooie lach op 
haar gezicht toveren.

De laatste periode was zwaar voor Paula, 
wij konden niet veel meer doen wat haar 
nog plezier of ontspanning gaf. Die mooie 
glimlach zagen we nog maar een heel 
enkele keer… 

Dag lieve Paula,

de bewoners, vrijwilligers en het team van 
Oosterweg 5e.

In onze gedachten, 
de goede herinneringen aan jou...

Annemieke van Leeuwen
23 juli 1947 – 31 oktober 2016

De horizon is mijn doel
zover vooruit,
maar ook zo groot.
De horizon die ik zie
alleen samen met mijn dood.

Ruim 3 jaar heb je op de Reigershoeve 
gewoond. In het begin hielp je actief mee 
met het huishouden en kon je jezelf nog 
prima redden. Langzamerhand zagen we 
de ziekte steeds meer grip op je krijgen. Je 
droeg je lot gelaten en kon gelukkig lang 
genieten van je kinderen en vooral van 
kleinzoon Joe.

Annemieke, we missen je in Oosterweg 
5C maar zijn voor jou blij dat je je rust hebt 
gevonden.
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Bonjour, bonjour!

Van 7 t/m 12 november hadden we een 
Franse week op de Reigershoeve. De 
Vrolijke Merrie was omgetoverd tot Frankrijk 
met allemaal leuke bezienswaardigheden, 
bijvoorbeeld croissantjes en de Franse 
vlag, maar ook een heuse ‘clochard. Dit, 
en het feit dat alle medewerkers in de 
Vrolijke Merrie (inclusief klusjesman Koos) 
een leuke Franse outfit droegen, maakten 
dat de bezoekers al snel in Franse sferen 
geraakten. Maar door de diverse Franse 
activiteiten raakten we pas echt in de 
stemming.

Op maandag á la tour de France, waren er 
binnen en buiten allerlei spellen opgesteld. 
Iedereen deed fanatiek mee aan dit 
parcours.

Dinsdag maakten we zelf onze wijn. We 
persten, knepen, stampten en zeefden 
kilo’s druiven, en met het recept van Henk 
van de dagbesteding gaan we binnenkort 
onze eigen Reigershoeve wijn drinken... prut 
hik.... We kijken er (met een klein beetje 
angst en beven) naar uit!

Woensdag  kwamen onze eigen 
kunstenaars aan bod er werden werken 
van Monet en da Vinci tot leven gewekt.

Donderdag hadden we Eduardo, een 
Franse chansonnier te gast. Hij speelde op 
zijn gitaar de sterren van de hemel en de 
dames waren in katzwijm zucht..... Dit alles 
was natuurlijk onder het genot van wijn en 
Franse hapjes.

Vrijdag een film in Franse stijl in de bioscoop 
van Guido, waar iedereen van genoot.

Deze week hadden we niet zonder al onze 
hulp kunnen organiseren. Een Dikke Franse 
Pluimage voor iedereen!

Oproepjes

Voor de kas zijn we op zoek naar een 
oudewetse buizenradio. Heeft u er nog een 
staan waar u niets mee doet?

Eén van onze nieuwe konijnen blijkt toch een 
rammetje te zijn...  Nu hebben we ineens vier 
hele schattige babykonijntjes. Wilt u er eentje 
hebben? Ze mogen in januari naar een 
nieuw huis.

U kunt reageren via redactie@reigershoeve.nl



Reigershoeve agenda
Activiteiten december, januari en 
februari 2017

31 december: 
Oliebollen bakken en eten

5 januari 
Nieuwjaarsborrel met een 
optreden van de beroemde 
Willeke D’estell
14.30 uur in de Vrolijke Merrie

28 januari 
Playback show
14.30 uur in de Vrolijkje Merrie

14 februari
Valentijnsdag 
in de Vrolijke Merrie

februari
Relaxte Jazz met Guido en 
Michel in de Vrolijke Merrie

Via het familienet zullen we u op 
de hoogte houden van tijden en 
activiteiten die bij de uitgave van 
deze nieuwsbrief nog niet bekend 
waren.

Kunstrubriek

In de inham bij Oosterweg 5C, in de luwte, is een 
prachtige kunstzinnige relaxhoek ontstaan die uitkijkt over 
de kippenren en de tuinen van de Reigershoeve. Een 
plekje waar je kan luieren tussen de vele kleurige kussens, 
waar interessante hoekjes zijn en je van overal verspreide 
kunstvoorwerpen kunt genieten, je een mooi kunststuk toe 
kunt voegen of kan schaken op een speciaal daarvoor 
ontworpen tafeltje.
Het idee voor de kunsthoek ontstond bij Yarti toen zij op 
een kerstmarkt een verwarmde bank zag staan. Direct 
kreeg zij het beeld van bewoners die hier heerlijk warm en 
ontspannen op zaten. Sommige bewoners gaan graag 
naar buiten, maar beseffen soms de koude niet. 

Om aan al haar goede ideeën te voldoen, besloot Yarti 
om met een kraampje met tweedehands spullen op de 
lente- en herfstbraderie geld in te zamelen. Familie van 
Hans (Eri en Nienke) hebben bijgedragen aan dit project 
door ook spullen te verkopen. Behalve een fijne dag en 
een hoop plezier verdienden ze samen een mooi bedrag. 
Toen de centen geen probleem meer waren, heeft Yarti 
een moodboard gemaakt, zodat we van tevoren konden 
zien hoe het ongeveer zou gaan worden.
Koos, David en Cor gingen voor Yarti en de Reigershoeve 
aan de slag. Ze maakten een fantastisch mooie bank en 
een overkapping, zodat er met regen ook buiten gezeten 
kon worden. Dit hebben de heren uitermate vakkundig 
gemaakt.
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Een gemiddelde dag op de dagbesteding.

Om 8.30 uur start voor ons de werkdag. Terwijl 
de koffie pruttelt lopen wij alle ruimtes na of 
alles is opgeruimd en hangen overal schone 
handdoeken op. Het is koud, dus in alle 
ruimtes gaat de verwarming aan. Dan gaan 
wij de overdracht en alle mails lezen. Dat is 
niet altijd even makkelijk, want ondertussen 
druppelen de vrijwilligers binnen en die willen 
we wel even aandacht en koffie geven. We 
hangen de foto’s van de deelnemers op het 
bord en spreken de dag door; wie gaat wat 
doen, wat is de middagactiviteit, wat gaan 
we eten en zijn er nog boodschappen nodig? 

Om 9 uur vertrekt de chauffeur (een van 
onze super vrijwilligers) met het busje om de 
deelnemers op te halen. Als we deelnemers 
uit Castricum hebben, halen we die zoveel 
mogelijk zelf op met de auto, omdat dit de 
mensen een lange rit in de bus bespaart. Als 
er geen chauffeur beschikbaar is, moeten 
we zelf rijden. Dan loopt vanzelfsprekend de 
ochtend al heel anders. Vandaag hebben 
we gelukkig een chauffeur. We zetten 
alles voor de koffie klaar en omdat het 
vandaag donderdag is schuiven we alles in 
de woonkeuken aan de kant en zetten alle 
stoelen klaar voor de yoga.

Rond tienen komen de deelnemers binnen. 
Alle jassen worden aangenomen en 
opgehangen. Dan gaan we aan de koffie 
en bespreken we met de deelnemers wat de 
plannen voor vandaag zijn. Om 10.30 komt 
Ria van de yoga binnen. Gauw de woningen 
bellen of er nog mensen mee willen doen 
en iedereen mobiliseren. Als de groep  groot 
is gaat een van ons bij de yoga assisteren. 
Dit is niet altijd nodig, en dan kunnen wij de 
koffieboel opruimen en alles in het atelier 
voorbereiden. Veel deelnemers hebben 
hun eigen project. De heer W is bezig met 
boetseren en regelt zijn eigen spullen en zet 
alles zelf klaar. Mevrouw v.d. B is bezig met 
knopen op een schaal te plakken. De schaal, 
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En toen was het weer de beurt aan Yarti. Ze 
heeft de zithoek bijzonder vrolijk en gezellig 
gemaakt. Gekleurde zit- en rugkussens, 
bonte losse kussens, schilderijtjes, knuffels, 
boekjes, kunstwerkjes, tierelantijntjes, een 
tafel met schaak- en dambord, rotsen 
met waterpartij en planten. Bijna alles is 
tweedehands gekocht en brengt daarmee 
de verscheidenheid van verschillende 
stijlen naar voren. Het nodigt uit tot mooie 
gesprekken naast de ontspanning.

Er is ook ruimte voor een kleine wisselende 
galerie. Op twee planken kunnen beelden, 
schilderijen, foto’s van bewoners of die 
door bewoners gemaakt worden en 
andere gekke, leuke, grappige, bijzondere 
dingen tentoongesteld worden. De galerie 
heeft een steeds wisselend aanbod die 
door een ieder die woont of werkt op de 
Reigershoeve gerealiseerd kan worden. Zo 
blijft het steeds de moeite waard om deze 
interessante tentoonstelling te bezoeken. 
En uiteraard is iedereen welkom!

Het enige wat nog niet is gerealiseerd is 
verwarming onder de bank. Wie heeft hier 
ideeën over of wil dit aanpakken?

Ook zijn er een hoop leuke namen op de 
Reigershoeve. Zoals De kas, De Vrolijke 
Merrie, Het Liefdesbankje, Het Henk en 
Dieneke bankje, Waterschapsheuvel enz. 
Het zou leuk zijn als de kunsthoek ook een 
bijzondere naam krijgt.
 

Prijsvraag
Verzin een naam voor de 

kunsthoek en win een High Tea in 
de kunsthoek met de bewoners 

van Oosterweg 5C!

Reacties: oosterweg5c@reigershoeve.nl
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knopen en lijm moeten dus klaargezet. Wie 
heeft de knopen voor het laatst gezien, waar 
zijn ze dan neergezet en hoe kan het dat alle 
lijm op is? De heer R gaat kerstbomen maken 
voor de woningen. Hout kan gehaald worden 
in de kas en op maat gezaagd.  Mevrouw 
S. kan verder met haar zonnebloemschilderij 
en de dames B. en S. kunnen helpen met 
afwassen, tafel dekken en de was opvouwen. 
Niet omdat wij het zelf niet willen doen, maar 
de dames houden niet van knutselen.

Als de yoga klaar is drinken we nog een 
frisje met zijn allen en vervolgens verspreiden 
wij ons over de diverse ruimtes. Een aantal 
deelnemers wil direct naar het atelier. De 
rest vindt het lekker om even buiten in de tuin 
te wandelen.
De deelnemers die graag in de tuin werken, 

hebben al te horen gekregen wat ze 
vandaag kunnen doen en zijn al in de tuin te 
vinden.
Rond 12 uur gaan we met een of twee 

deelnemers de lunch voorbereiden. De 
tafel wordt gedekt en vandaag bakken 
we eieren. Om half 1 kan iedereen 
aanschuiven. Het is altijd gezellig met 
elkaar te lunchen en dit is een heerlijk 
moment van de dag. Als na de lunch alles 
is opgeruimd en de vaatwasser aan staat 
gaan sommige deelnemers even rusten. 
De rest gaat weer naar buiten of naar het 
atelier. Dhr A. wordt onrustig en is steeds 
zijn jas kwijt. Ook wil hij weten wanneer 
de bus terug gaat. Samen gaan we de 
dieren brood geven en een kast opruimen. 
Mevrouw B. moet even verschoond 
worden en dhr G. en de heer K. maken 
ruzie. Ondertussen komt de zanger binnen 
die vanmiddag een optreden geeft. We 
maken hem wegwijs, geven hem koffie 
en gaan iedereen optrommelen om dit 
optreden bij te wonen. De vrijwilligers van 
de bar zijn er vanmiddag. Zo kunnen we 
er met elkaar een gezellige middag van 
maken met toch nog genoeg aandacht 
voor onze deelnemers. 

Het optreden blijkt fantastisch te zijn. 
Zowel de bewoners als de deelnemers zijn 
overduidelijk aan het genieten. Je kunt 
zien dat mevrouw S. een wijntje op heeft. 
Haar wangen kleuren felrood. Hier en daar 
wordt er een dansje gewaagd en als even 
voor 4 uur de chauffeur binnenkomt lijkt het 
voor iedereen net iets te vroeg te zijn. Dus 
de chauffeur geniet ook nog even van het 
laatste nummer van het optreden en haalt 
dan de bus. Wij helpen iedereen in zijn of 
haar jas en loodsen de mensen naar de 
bus. Als de mensen (op de juiste volgorde) 
in de bus zitten, zwaaien ze enthousiast 
naar ons en rijden weg.

Voordat wij de boel afsluiten hebben wij 
de vuilniszakken geleegd, opgeruimd, wc’s 
schoongemaakt, gerapporteerd, foto’s 
op familienet gezet, alle verwarmingen en 
lichten uitgezet en alle deuren afgesloten.
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Bijscholing voor het begeleiden van stagiaires 

De werkbegeleiders van de Reigershoeve hadden 
onlangs een “ geslaagde” bijscholing voor het 
begeleiden van stagiaires, verzorgd door Marjolein 
Clasquin. Diverse onderwerpen kwamen aan 
bod, zoals verschillende leerstijlen van leerlingen, 
elkaar vertrouwen en motiveren. Een boost voor 
begeleidsters én hopelijk ook voor onze stagiaires.

Raad het plaatje
Wie weet er nog wat dit voorwerp is?

Draagkracht vs draaglast

Op 25 oktober organiseerde 
het team van Oosterweg 5D 
een Reigershoeve University. We 
hadden geluk want we worden 
op dit moment gecoached door 
Margo Lak van buro Zorggeluk en 
hebben haar om hulp gevraagd bij 
de voorbereiding.
We merkten in ons eigen team 
dat we het moeilijk vonden om 
te kiezen waar je de prioriteiten 
moet leggen in het werk en dat 
je daardoor een grote werkdruk 
ervaart en we hoorden dit ook van 
collega’s uit andere teams. 
Daarom besloten we een university 
te houden over draagkracht en 
draaglast. Ook voor mantelzorgers 
en vrijwilligers. Er kwamen heel veel 
mensen op af. We hebben een 
stukje film gekeken, gebrainstormd 
over draagkracht en draaglast en 
gediscussieerd. Voor mij was het 
echt een eyeopener dat als je 
draaglast wilt verlichten je dan wat 
aan je draagkracht moet doen. 
Want de draaglast kun je meestal 
helemaal niet veranderen... daar 
had ik nooit aan gedacht... 

Kerstfeest
Afgelopen zaterdag vierden we weer kerstfeest op de Reigershoeve. Met wederom een 
levende kerststal, het koor van Nellie, een lekkere kop erwtensoep verzorgd door Frans en 
het kerstverhaal van Henk.



Even voorstellen……   Hes Schram

Waar bent u geboren?
Ik ben op 15 maart 1942 in Beverwijk 
geboren. Mijn ouders woonden toen op de 
Acacialaan.

Hoe was uw jeugd?
Ik had een leuke jeugd. We hadden een 
groot gezin. Ik was de 3de in een gezin met 
10 kinderen. Dat was druk maar wel gezellig. 
Ik speelde veel met mijn broers en zussen. 
Iets wat ik nog goed kan herinneren was 
dat er een muis in mijn bed zat. Mijn moeder 
heeft deze toen heel dapper gevangen en 
buiten het raam gezet. Ook kan ik nog een 
oude pop met een puntmuts herinneren 
die ik had. Hij was belangrijk voor mij, maar 
zo lelijk als de nacht.

Hoe was uw schooltijd?
Ik ging neutraal naar school. Ik vond het 
niet perse leuk, maar ook niet vervelend. De 
kleuterschool waar ik naar toe ging was op 
de Koningstraat. Dat was toen tegenover 
de melkfabriek. Ik had voor de leraren op 
school ontzag, en luisterde goed naar wat 
ze te vertellen hadden. Ik was een redelijk 
goede leerling; een braaf jongetje. Toen ik 
12 was veranderde mijn leven voorgoed.

Wat is er toen gebeurd?
Mijn moeder overleed toen plotseling aan 
een hartstilstand. Dit was een paar maanden 
na de geboorte van mijn kleinste broertje 
Jan. Mijn vader kon de zorg voor het gezin 
niet alleen dragen, en dit maakte dat ik naar 
de kostschool moest in Ouden Bosch vlakbij 
Breda. Ik stond er helemaal alleen voor. 
Mijn broers en zussen waren niet mee. Later 
kwam mijn zus Tess wel op de kostschool aan 
de overkant te zitten.  In september ging je 
heen, en dan was je in december voor het 
eerst weer vrij. Dan werd ik op de trein gezet 
naar Beverwijk.

Dit moet een hele moeilijke periode voor u 
geweest zijn.
Ik kan me eigenlijk niet herinneren dat ik echt 
gehuild heb. Ik sportte en ik las veel. Ik deed 
aan tafeltennis, biljartte graag en zat op een 
koor. Ik hield me bezig met dingen die ik leuk 
vond om te doen.

Wat bent u na de kostschool gaan leren?
Tijdens mijn tijd op de kostschool ging ik al 
naar de technische school. Daar heb ik 
leren timmeren en metselen. Hierna kwam 
ik thuis met 2 eervolle diploma’s op zak. Dat 
thuis was toen al de Vondellaan nummer 86 
geworden. Dit had mijn vader zelf gebouwd.

Bent u toen gaan werken?
Nee, toen was de tijd rijp om in militaire dienst 
te gaan. Dit was in Vught. Ik had hier geen 
moeite mee, want ik was immers gewend 
om lange tijd van huis weg te zijn. Thuis stond 
mijn kamer altijd klaar.

“.Ik was een redelijk goede leerling; 

een braaf jongetje. Toen ik 12 was 

veranderde mijn leven voorgoed.”
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Wat bent u na uw diensttijd gaan doen?
Dat was alweer 1,5 jaar verder. Ik deed toen 
toelatingsexamen voor de HTS. Ik ben hier 2 
maal voor gezakt. Mijn vader was voorzitter 
van de vereniging van aannemers in Beverwijk, 
en heeft een goed woordje voor mij gedaan. 
En zodoende kwam ik in een schakelklas op 
het HTS. Deze opleiding heb ik helemaal af 
gemaakt. Daarna ging ik bij mijn vader in het 
aannemersbedrijf aan het werk.

Wanneer heeft u uw vrouw Andrea ontmoet?
Andrea heb ik ontmoet in Tilburg. De eerste 
dag dat ik naar de HTS ging, moest ik ook naar 
mijn logeerplek.  s’ Avonds om 19:00 belde 
ik daar aan de deur, en daar stond Andrea. 
Zij was de jongste dochter van het gezin. We 
gingen veel samen op stap; wandelen en 
fietsen. We zijn getrouwd, en gingen na mijn 
studietijd op de Plantage wonen in Beverwijk. 
We hebben 3 kinderen.

Wat zijn leuke dingen die u kan herinneren uit 
uw gezinsleven?
De vakanties. We gingen meestal kamperen 
in Frankrijk. Andrea kan goed Frans spreken. 
We hadden altijd een voetbal mee en tennis 
rackets. Er werd veel gesport en geklommen 
in de bergen. Ook speelden we kaartspelletjes 
als 21en en 31en.

Vervolg even voorstellen……    
     Hes Schram
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Ik heb zelf ons huis op de Irislaan in Beverwijk 
laten bouwen. Samen met een architect 
heb ik dit ontworpen. Het lange dakvlak 
van het huis vond ik mooi, met daarop 2 
dakramen. In dit huis hebben we de rest 
van ons leven gewoond. Drie jaar geleden 
hebben we een appartement gekocht in 
het dorp van Heemskerk.

Wat voor vader was u?
Ik was als vader niet streng, alleen als 
het nodig was. Ik vond het belangrijk 
om mijn kinderen een goede opleiding 
mee te geven. De bouw trok mijn 
zoons niet aan. Maar dat is niet erg. Het 
voornaamste is dat ze een goede plaats 
krijgen in de maatschappij. En dat is 
gelukt. Mijn dochter Rianne is erg goed 
in waterpolo en de rugslag 50 en 100 
meter. Ze heeft zelfs mee gedaan aan 
de wereldkampioenschappen in Moskou. 
Vader en moeder gingen toen natuurlijk 
mee. Het sporten is iets wat ik de kinderen 
ook mee wilde geven.

Wat doet u zelf graag in uw vrije tijd?
Ik hou van kaartspelletjes; vooral 
klaverjassen en bridgen. Dit laatste is 
vrijdagavond onze vaste prik. We spelen 
dan met vrienden of familie. Ook ben ik 
altijd wel blijven sporten. Ik heb niet heel 
lang geleden nog op hockey gezeten.

“.Andrea heb ik ontmoet in Tilburg. 

De eerste dag dat ik naar de HTS 

ging, moest ik ook naar mijn logeerplek.  

s’ Avonds om zeven uur belde ik daa
r 

aan de deur, en daar st
ond Andrea.”



‘In het zonnetje” 

Monique van Baar

Voor deze Snavelklepper willen 
we graag een hele trouwe en 

waardevolle vrijwilligster uit 
Oosterweg 5F in het zonnetje zetten.  

Monique is al sinds het eerste jaar 
op donderdagmiddag vrijwilligster 
in de woning. Ze heeft hierdoor al 
een hoop meegemaakt en lief en 
leed met ons gedeeld. Ze neemt 
vaak de bewoners mee naar de 

muziekactiviteit en zorgt ervoor dat 
iedereen zich op zijn gemak voelt 
en kan genieten van de muziek. 

Wanneer er niet zoveel zin is om de 

deur uit te gaan, is Monique een 
belangrijke factor in de sfeer in de 
woning. Ze voorziet iedereen van 

een kopje thee, speelt een spelletje, 
gaat samen het eten voorbereiden, 
of zorgt voor een leuk gesprek aan 
tafel.  Door jouw rustige houding en 
zorgzaamheid, breng je iedere keer 

weer een stukje rust en vertrouwdheid 
bij de bewoners. Heel bijzonder en 

mooi om te zien!
Je bent echt een topper!
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Herdenkingsplek

Aan de zuidoost zijde van de schapenweide 
is een hele bijzonder bank verschenen. Voor 
deze bank is een Ginkgo boom geplant, een 
boom met een spirituele betekenis en sierlijk 
gevormde bladeren die in de herfst een 
prachtige gele kleur krijgen.

Het is een van de rustigste plekjes van de 
Reigershoeve en als je op de bank zit heb je 
een fraai uitzicht over ons terrein met op de 
achtergrond de vogeltjes die in de bomen en 
struiken hun lied zingen.

Deze plek is speciaal gemaakt ter 
nagedachtenis aan bewoners die op de 
Reigershoeve zijn overleden. De inrichting 
van deze plek is een initiatief van onze 
medewerksters Yarti, Sandra en Anneke 
en de bank is met zeer veel toewijding en 
vakmanschap gemaakt door onze vrijwilligers 
Gerard en Toon.

Vrijdagavond 9 december is de gedenkplek 
officieel in gebruik genomen door samen met 
hun familieleden de bewoners te gedenken 
die sinds de oprichting van de Reigershoeve 
zijn overleden.



Sponsoren

Leven op de Reigershoeve wordt veraangenaamd door o.a: 
De Rabobank, ING, het Schipholfonds, stichting Ab Laane, Fonds R.C. 

Maagdenhuis, Fonds Codde van Beresteyn, het Vaillaintfonds, stichting 
Oké Wonen, Kwekerij van Tubergen, gemeente Heemskerk, Papefonds, 

de Lions Club, Fundatie van der Santheuvel, Fonds Westerheem, VSB 
Fonds, Fonds NutsOhra, RaboDichtbijfonds

en diverse anonieme schenkers.
Ontzettend bedankt! 
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