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Nieuwsbrief woonzorgboerderij

Reigershoeve op de Landelijke TV

Eind vorig jaar belde iemand van de Evangelische 
Omroep naar de Reigershoeve. Ze wilden ons graag in 
hun programma Geloof en een Hoop Liefde. Doen of 
niet? Daar moesten we wel even goed over nadenken. 
Aan de ene kant zaten we niet op publiciteit te 
wachten. De wachtlijst is al zo lang. Aan de andere 
kant wilden we graag laten zien hoe het anders kan 
in vergelijking met vele traditionele verpleeghuizen. We 
besloten het te doen. Nou, dat hebben we geweten. 



Een week voor de opnames werden 
we bijna dagelijks enkele malen gebeld 
met allerlei vragen. Op de dag van de 
opname kwam een 4 koppig EO team de 
hele dag filmen en interviewen. De rust op 
de Reigerhoeve werd behoorlijk verstoord. 
Maar het resultaat was niet slecht. Eigenlijk 
best goed. Prachtige beelden van mooie 
mensen en dieren. Een heel mooi interview 
met Jock. Een lach en een traan met 
Dieneke en Henk! 

Na de uitzending kregen we heel veel 
positieve reacties. Toch blij dat we het 
gedaan hebben. Een week later belde de 
Japanse TV. Of ze een documentaire over 
ons mochten maken. Nou, nee, liever niet. 
Eén keer vonden we wel genoeg!

De snavel klepper
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Een CRDL voor de Reigershoeve.

Wat is een CRDL? CRDL staat voor cradle 
en betekent wieg. Het is een interactief 
instrument dat aanraking tussen mensen 
vertaalt in geluid. Het maakt hierdoor een 
heel nieuwe manier van communicatie 
mogelijk. 

De vormgeving van dit instrument is zeer 
fraai. De buitenkant is van prachtig gepolijst 
notenhout en binnen in zit high tech 
apparatuur waarin een geluidsbibliotheek is 
opgeslagen.

Het gebruik is eenvoudig. Eén hand leg je 
op de CRDL en met de andere hand raak je 
bijvoorbeeld de hand, de arm of het gezicht 
van een ander aan. Bij elke aanraking 
hoor je een mooi geluid. De geluiden zijn 
bijvoorbeeld afkomstig uit de natuur (de 
zee, vogels), uit de stad (een fietsbel, een 
kerkklok), van een instrument (een cello, 
een gitaar), van dieren (kippen, varkens) 
of uit een huiselijke omgeving (fluitketel, 
koffiekopjes). 
In totaal zijn er 25 verschillende geluiden. 
Meestal leidt dit tot bijzondere, leuke en 
soms liefdevolle contacten.

U begrijpt, dit is geen goedkoop apparaat. 
Toch is het gelukt om de CRDL aan te 
schaffen. Dit is te danken aan de gulle 
donaties van De Lionsclub uit Heemskerk, 
Anne Margriet Pot (ex lid van onze Raad 
van Toezicht) en Carla, de vrouw van een 
bewoner van Oosterweg 5C, Cees. 

Op 5 april, de verjaardag van Cees, was het 
zover. Een medewerkster van de producent 
kwam met de CRDL en gaf een uitgebreide 
demonstratie. 

Alle aanwezigen mochten het ook zelf 
proberen en dit gaf meteen al leuke 
momenten. (zie foto) Daarna nam 
Carla de CRDL mee naar woning 5C als 
verjaardagscadeau voor Cees. Jan en An met de CRDL



Oproepjes:
Wie heeft er zin om één of twee avonden 
per week onze dieren te voeren en van 
water te voorzien?

Wie heeft er nog oude lp’s thuis? Die niet 
meer thuis gedraaid worden en nog niet 
weggedaan zijn.  Bewoners genieten van 
muziek en een “ plaatje draaien “ blijft 
leuk. Bijna alle woningen hebben een 
draaitafel en kan verversing of aanvulling 
gebruiken. Alvast bedankt!
 

Veel van onze hanging baskets en een 
aantal potten zijn nog leeg, wie wil deze 
gaan vullen met leuke plantjes? Allerlei 
soorten plantjes zijn welkom.

Voor onze bioscoop/filmbibliotheek zijn 
we op zoek naar mooie DVD’s die onze 
bewoners aanspreken. Denk aan (muziek 
of natuur)documentaires, cabaret, oude 
films, nederlandse films en series

Wilt u reageren? redactie@reigershoeve.nl
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De wind in je gezicht
Huisgenoot Sjaak op zijn eigen fiets gaat 
voorop als we de top van het duin bereiken. 
Ondanks de trapondersteuning is dat even 
hard werken geweest voor degene (ik dus) 
die fietst op de spikssplinternieuwe Velo 
Plus-rolstoelfiets die Reigershoeve nu tot zijn 
beschikking heeft. Voor me zie ik hoe Hans’ 
hoofd alle kanten op draait. Dan gaan we 
met een pittig vaartje het duin af. Sjaak 
voorop zodat Hans hem kan zien. Dat is toch 
net iets minder eng. ‘Joehei!’ schreeuwen we 
gedrieën.

Natuurlijk is het nergens voor nodig om zo 
hard het duin af te gaan. Het kan ook in een 
gezapig tempo, net hoe de rolstoelgebonden 
bewoner het prettig vindt. Het blijft een sensatie 
voor iemand wiens bewegingssnelheid 
normaliter nooit harder gaat dan de snelheid 
waarmee hij voortgeduwd wordt. Het is ook 
een onvergelijkbaar heftigere sensatie dan 
in een rolstoelauto gereden worden, omdat 
de rolstoeler op de fiets voorop zit en geen 
enkele controle heeft en de wind op zijn of 
haar gezicht voelt.

In het fietsenhok staat de Velo Plus tot 
vrij gebruik van iedereen die met zijn 
rolstoelgebonden familielid een ritje wil 
maken. De rolstoel wordt in zijn geheel op de 
kantelbare voorklep van de Velo Plus gezet en 
daarna met allerlei riemen muurvast gezekerd. 

Er zit geen millimeter speling. De fiets heeft 
een elektrische trapondersteuning die 
absoluut noodzakelijk is want het totale 
te verplaatsen gewicht is bijna een kwart 
ton. Vergewis je er dus van dat de accu 
volledig opgeladen is.

Zie er ook op toe dat de banden keihard 
zijn opgepompt zodat de ashoogte zo 
hoog mogelijk is. In het duingebied zijn 
sommige paden namelijk, doordat er met 
zwaar materiaal is gereden, in het midden 
wat hoger dan aan de zijkanten.

Op Reigershoeve is er altijd wel iemand 
die even kan helpen en de ins and outs 
van de fiets kan uitleggen.

Uiteraard moet de rolstoeler warm 
aangekleed zijn en een (zonne)bril op 
hebben. Dan staat niets een tocht in de 
weg, in elk jaargetijde. Let wel op dat in 
het duingebied een duinkaart verplicht is. 
Rob Schoemaker



Expositie Creatief Atelier
Vaak wordt gedacht dat mensen die last hebben 
van geheugenproblemen nog maar weinig kunnen 
en zich niet meer goed kunnen uiten. De kunstenaars 
van het creatief atelier hebben laten zien dat niets 
minder waar is. Op woensdagavond 1 maart was 
de officiële opening van hun eerste expositie.

Onder de zorgvuldige begeleiding van Ine, Stenny 
en stagiaire Sara, maken de cursisten wekelijks de 
mooiste werken. En onder het genot van muziek en 
in opperste concentratie, zetten zij hun gedachten 
en gevoelens op papier met gebruik van diverse 
technieken. Meestal wordt er gewerkt met thema’s, 
zoals de liefde, poezie, of het Noorderlicht. Daarna 
wordt over de werken gepraat. En meestal is 
iedereen trots. 

En dat zijn wij ook! Want in 2015 zijn we gestart met een activiteitenproject. Hierbij wilden 
we ook aandacht schenken aan creatieve activiteiten zodat mensen de mogelijkheid 
behielden zich te kunnen uiten. We startten echter onervaren, en in plaats van het 
Creatief atelier was er de Knutseldefrutsel club. Geinig, maar niet recht doend aan wat 
kunstliefhebbers of creatievelingen interesseren of kunnen.

Langzaam maar zeker is de club onder bezieling van Ine, Stenny, Roos en Sara uitgegroeid 
tot een serieuze wekelijkse bijeenkomst, waarbij gekeken wordt naar wat de individuele 
bezoekers goed kunnen, en waar voor iedereen dus ook een andere taak ligt te wachten. 

Bewoners Jock, Joop, Sjaak, Gusta, An en Peter hebben het creatief atelier de afgelopen 
tijd bezocht. In de expositie die nu nog is te bezoeken in de Vrolijke Merrie,  hangen hun 
mooiste werken. We hopen dat zij ons nog lang verblijden met hun kunstwerken. En dat dit 
de eerste expositie van een reeks van velen is! 
          Alle kunstenaars, bedankt! 

De snavel klepper
april 2017

Foto: de tentoonstelling werd geopend op 1 maar j.l.
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Dagbesteding de Vrolijke Merrie geopend voor Cavia’s
Buiten de schattige kleine wild uitziende 
babykonijntjes hebben we nog meer 
knaagdieren op de Reigershoeve erbij 
gekregen. Ze zijn gesignaleerd in de Vrolijke 
Merrie.

Het zijn schattige cavia’s om te zien, maar 
of ze knuffelbaar zijn weet ik eigenlijk 
niet. Want toen ik kwam kijken schoten 
ze alle twee weg onder een paar mooie 
getimmerde hokjes van takken. Prachtig zijn 
ze wel, ze doen mij denken aan chocolade. 
Zo prachtig gekleurd in verschillende 
bruintinten zijn ze!

Wat mij ook direct opviel was het inventieve hok waarin ze wonen. Het lijkt op een wieg, 
in de vorm van een bakfiets. Maar geen gewone bakfiets. De bak is gemaakt van dik wit 
geverfd hout. Op zich is dat niet zo vreemd, maar je kan deze bak verrijden. Op de plek 
waar je ermee kan sturen zit een rollatorstuur en ook het onderstel is daar gedeeltelijk van 
gemaakt. Echt heel creatief en innovatief. Die twee termen hoor je gelukkig veel op de 
Reigershoeve. Deze cavia’s hebben er in elk geval baat bij, want staan ze te warm achter 
het raam. Of als er teveel herrie is of weer zo’n spetterend feest in de Vrolijke Merrie, dan 
rijd je ze gewoon naar een koel en rustig plekje toe. 

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

Onder de goede inzenders wordt een 
setje van vijf kunstkaarten van on
Creatief Atelier verloot!

De snavel klepper
april 2017

 



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-bijzondere momenten willen we delen.

“Mooie Momenten”

Dhr. M.  staat buiten van het zonnetje 
genieten. Ik kom aanlopen en zeg: 
“Heerlijk dat zonnetje”. Dhr. M.: “ja”
Waarop ik zeg: “Ik word hier toch zo 
vrolijk van..” Dhr. M. reageert serieus 

met:”Nou doe dat maar niet”

Een meneer in de woning waar ik werk 
vindt komkommer verschrikkelijk vies. Ik 

pest hem hier wel eens mee door na de 
maaltijd voor de avond opgenoemd 
te hebben toe te voegen dat er ook 

komkommersalade is. 
Ik was een dagje uit met deze meneer 

en we wilden de dag af sluiten met een 
kopje koffie op het terras. Nu vonden 
we alleen een biologische koffiebar 

en besloten uit gekkigheid om de zeer 
aangeprezen kurkuma koffie uit te 

proberen. Toen we na even wachten 
de bestelling kregen nam meneer 
een slok en zei vol afschuw: Bah 

wat is dit voor koffie?? Ik herinnerde 
hem aan ons idee om de kurkuma 
koffie uit te proberen. Hij verstond 

me niet helemaal goed en riep vol 
verbijstering; Probeer je me nu alweer 
die komkommer aan te smeren!! We 

moesten er erg om lachen.

De snavel klepper
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Twee dames die overburen van elkaar 
zijn wensen elkaar welterusten en 

houden de deur van hun apartement 
nog even open om met elkaar te 

kletsen.

Een bewoonster geeft een kraamkado 
aan onze zwangere collega en wenst 
dat het een gezond kereltje wordt en 

dat ze eens mag oppassen.

Ik zat snachts met bewoner een 
sigaretje te roken met een engelse 

zender op tv. 
Er werd een vrouw geintervieuwd 

waarop Floris zegt “wat heeft dat wijf 
een antieke kop..”

Ik had een grote mikado voor sinterklaas 
gehad en wou dit uit proberen met 

twee bewoners. Na twee miniuten grijpt 
één van hen alle stokken bij elkaar, 

bundelt ze keurig in zijn handen, geeft 
ze aan mij en zegt “Stop het maar terug 

in de doos want hier is niks aan”.

In de Vrolijke Merrie liep medewerker 
Mart masserend en jolig achter 

een bewoonster aan. ‘nou’ zei een 
deelnemer van de dagbesteding ‘Die is 

hier wel op z’n plek’



Afscheid
De afgelopen maand hebben we 

afscheid moeten nemen van Bert Visser

Bert Visser

07-11-1944 - 16-03-2017  

Na bijna 3 1/2 jaar op de Reigershoeve 
te hebben gewoond is op 16 maart 
Bert Visser overleden.

Het leek alsof de visie van de RH voor 
Bert geschreven was: ‘de bewoner 
heeft de regie’. 

Dat was in Bert zijn geval zeer duidelijk. 
Hij ging heerlijk zijn eigen gang. Hij 
wandelde veel door de tuin en was 
een graag geziene gast. Schoof in 
Oosterweg 5E aan voor een bakkie 
koffie, in Oosterweg 5D voor een 
glaasje port, at zijn lunch in de kas 
en kwam weer ‘thuis’ om warm te 
eten. Ondanks zijn ziekte leek hij altijd 
tevreden te zijn. Hij genoot van de 
gezelligheid met elkaar, van lekker eten 
en vooral dat hij volledig zijn eigen ding 
kon doen. 

We hebben gelachen om zijn droge 
Leidse humor en waardeerden zijn 
eerlijkheid en rustige tevreden karakter.

Bert, de laatste periode was niet 
makkelijk maar heb je ook weer op 
geheel eigen wijze gedaan. We missen 
je al maar zijn blij dat verder lijden 
bespaard is gebleven.

Lieve groeten van de medewerkers van 
team 5C 

We wensen de familie en vrienden veel 
sterkte toe.

De snavel klepper
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Boekbespreking
Karin Cijsouw is niet alleen een fantastische 
fotografe, sinds ze als vrijwilligster bij de 
Reigershoeve werkt komen ook de mooiste 
gedichten in haar op over dementie. Gelukkig 
voor ons heeft ze een aantal van haar 
natuurfoto’s en gedichten gecombineerd tot 
een prachtig boekje; “Hersenspinsels”

Het boekje ‘Hersenspinsels’ kost 10 euro. Het is 
o.a. te koop bij boekhandel Laan in Casticum 
en in de Vrolijke Merrie. De opbrengst van de 
boekjes gaat helemaal naar de Alzheimer 
Stichting.



Visiedag 
In februari is er voor alle medewerkers weer 
een visiedag georganiseerd, om onze visie 
weer eens goed onder de loep te nemen 
en te kijken of we deze in de praktijk niet 
uit het oog verliezen.

Deze keer stond de visiedag geheel in het 
teken van de toekomst. De zorg in ons land 
staat veel in het nieuws; en zorgen over de 
zorg in de toekomst is een veel besproken 
item. Hoe gaan wij hier als Reigershoeve 
mee om? Wat kunnen wij doen om 
problemen die we in de toekomst tegen 
kunnen komen voor te zijn? Wij zetten in op 
anticiperen in plaats van reageren.

Hierna spraken we over de ingewikkelde 
kwestie rondom euthanasie. Na de 
opdracht en de discussie waren we het 
eens: de besluiten op dit gebied moeten 
we overlaten aan  aan de familie en de 
bevoegde deskundigen.

Het volgende onderwerp op het 
programma was familieparticipatie. 
Wanneer we naar de toekomst kijken 
zien we ook het belang van een steeds 
groter aandeel van familie in de zorg voor 
hun naaste. Dieneke liet aan de hand 
van een tevredenheidsonderzoek onder 
medewerkers en familie zien dat hierin nog 
wel een slag te behalen valt. We kunnen 
nog meer samenwerken met familie; maar 
hoe pakken we dit aan? Hierop volgde 
een pleidooi waarin medewerkers zich 
verplaatsten in familie en keken vanuit 
hun eigen perspectief. Dit pleidooi gaf 
een goed beeld van wat er leeft, en 
hierop volgend hebben we met elkaar 
gebrainstormd over een plan van aanpak 
om in de praktijk mee aan de slag te 
gaan. 

Om het lange zitten te doorbreken was 
er een digitale speurtocht uitgezet. We 
moesten ons door een parcours van allerlei 
digitale en technische opdrachten die met 
de zorg te maken hadden worstelen.

De snavel klepper
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Gerke de Boer 
Gerke de Boer is schrijver en geeft trainingen 
aan mensen in de zorg. Wij kenden Gerke 
al van trainingsdagen bij de start van 
Reigershoeve. Toen vertelde hij ons hoe 
belangrijk het is om mee te gaan in de 
gebruiken en gewoontes van de bewoner. 
Nu kwam hij nogmaals om ons toe te 
spreken. Al gauw werd duidelijk dat hij 
er deze dag met een heel ander doel 
was. Hij heeft in beeld gebracht uit welke 
onderdelen de behoeftes van een bewoner 
bestaan; universele behoeften, individuele 
behoeften, individuele gewoonten, 
vragen, wensen en verlangens . Niet 
iedere behoefte heeft dezelfde prioriteit, 
en als verzorgende is het van belang dit 
onderscheid in je achterhoofd te houden. 
Omdat je zo graag het beste wilt voor de 
bewoners, kun je je teleurgesteld voelen als 
je niet aan bepaalde behoeftes voldaan 
hebt in je dienst. Gerke sprak gouden 
woorden; Staar niet blind op wat je niet 
gelukt is, maar kijk naar wat je wel hebt 
gedaan en haal energie uit de mooie 
momenten. 

Ik zelf werd behoorlijk geraakt door het 
verhaal van Gerke. Ik ben blij dat de 
lat hoger ligt op de Reigershoeve. We 
streven naar goede basiszorg en hechten 
daarnaast heel veel waarde aan het welzijn 
van de bewoners. Toch ontkom ik niet aan 
de genoemde gevoelens van teleurstelling. 
Nu sta ik even stil en denk aan Gerke als ik 
me er weer eens op betrap. 

We hebben als laatste een verkiezing 
gehouden voor het idee van het jaar 2017. 
Alle medewerkers hadden een eigen idee 
ingeleverd en hieruit werden er 3 gekozen 
om dit jaar in de praktijk uit te voeren. 

Het was weer een mooie en inspirerende 
dag. Een dag waarop we weer beseffen 

hoe trots we op elkaar, op ons vak en op de 
Reigershoeve zijn!      

Daniëlle
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Happenings
De afgelopen maanden was de Vrolijke 
Merrie weer het toneel van diverse 
happenings. Hier een selectie in beelden:

5 januari: Willeke d’Estell
Een schitterend optreden van een 
fantastische vrouw met een prachtige 
stem. Tijdens haar lange carrière heeft ze 
met vele bekende artiesten gezongen. Met 
Ronnie Tober maakte ze een mooie L.P.

28 februari: Stut Orkest
Het Orkest van ontmoetingscentrum de Stut 
in Heemskerk bestaat uit  een geweldige 
groep oudere muzikanten. Gezellige 
en mooie muziek  met heel veel passie!  
We hopen dat ze  nog heel vaak op de 
Reigershoeve komen. Wat hebben we 
genoten!

14 maart Lindy Hoppers. 
Dansles in de Vrolijke Merrie. 

De Lindy hop is een Amerikaanse dans die 
ontstond in de Jaren 1920- 1930 in de wijk 
Harlem van New York. Het is een lekker 
swingende dans  die je met een groep of 
met een partner kunt doen. Onder leiding 
van Wynzen en Pauline van dansschool 
Fruns werd het een geweldig dansfeest in 
de Vrolijke Merrie. Bewoners en 
deelnemers van de dagbesteding gingen 
helemaal uit hun dak! 

 
18 maart: Optreden Stut koor
Henk van der Wel is een graag geziene 
bezoeker van Ontmoetingsplek de Vrolijke 
Merrie. Op een mooie dag in maart bleek 
dat hij ook nog heel goed kon zingen. 
Samen met het Stutkoor, waar Henk lid van 
is, zorgde hij voor een heel mooi optreden. 
Het veelkoppige publiek zong uit volle 
borst mee.
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20 maart: Hiphop
Bij de Reigershoeve denken we soms: Doe 
eens gek! Laten we gaan hiphoppen met 
een echte Hiphop ster. En zo gebeurde 
het dat op 20 maart  Antonio Ssebuuma 
een te gekke Hiphop demonstratie voor 
onze mensen gaf. Meedansen was voor de 
meesten nog net een brug te ver, misschien 
de volgende keer.

21 maart: Uilenshow
Het optreden van Martin (Birdlove) werd 
wegens het succes van vorig jaar herhaald!
Het werd weer een spectaculaire show 
met  vliegdemonstraties van kleine en 
grote uilen. Tot slot mochten degenen die 
het aandurfden knuffelen met de grootste 
onder de uilen: de Oehoe!

Laatste snoezelbadkamer
De laatste snoezelbadkamer van de 
Reigershoeve is opgeleverd! Ook deze 
badkamer is weer in nauw overleg met de 
bewoners en door medewerkers Yvonne en 
Martin ontworpen. Hij is gerealiseerd door 
onze fantastische klusvrijwilligers Koos en 
David. Het is en Franse badkamer geworden 
met uitzicht op een lavendelveld en een 
franse boerderij. Alle woningen hebben nu 
een snoezelbadkamer.



Reigershoeve agenda
Activiteiten april/mei/juni 2017

20 april – 14.30 uur:  
Jazz in de Vrolijke Merrie 
met Michiel en Guido 

6 mei: vanaf 11.00 uur: 
Lentemarkt en
schaapscheerdersfeest

De week van 8 mei  
dansweek
Met volksdansen, stijldansen 
etc. etc.  En een optreden van 
Age en Carola.
Nadere details worden later 
bekend gemaakt

juni
een Hollandse week
Met o.a. :
Tramtocht door Amsterdam 
Een Amsterdams optreden 
Een Klederdracht middag

15 juni – 14.30 uur
Jazz in de Vrolijke Merrie 
met Michiel en Guido 

2 juli – 14.30 uur
een optreden van het koor 
van de Notenbalkers.

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

Kunstrubriek
Tijdens een ronde in één van mijn nachtdiensten liep 
ik te genieten van de duizenden sterren boven mijn 
hoofd, de frisse lucht, de verschillende soorten kwaak-
klanken van o.a. de flesseneenden met hun hoge 
vrolijke geluid, toen mijn blik ineens op een andere 
vogel in de tuin aangetrokken werd. Naast de weide, 
voor Waterschapsheuvel en naast de stal stond een 
prachtige gekleurde vogel. Een groot stenen beeld in 
de fraaie vorm van een papegaai.

Mijn nieuwsgierigheid was gewekt en ik begon navraag 
te doen. Er bleek een mooi verhaal achter te zitten.
Dirk, een deelnemer van de dagbesteding die nu 
helaas overleden is, woonde naast de Reigershoeve  
waar nu een nieuw groot huis gebouwd wordt.
Dirk had veel vogels in zijn achtertuin, waarvan een 
groot gedeelte papegaaien waren. Het was zijn passie, 
zijn lust en zijn leven! 

Toen Dirk naar de Dagbesteding kwam en even 
daarna moest verhuizen, kon hij al zijn vogels niet 
meenemen naar zijn nieuwe woning. Dit was uiteraard 
moeilijk voor hem. Het was daarom Dirk zijn wens 
dat in elk geval de stenen papegaai bij ons op de 
Reigershoeve kwam wonen. Zo kon hij dit mooie 
exemplaar nog zien wanneer hij wilde. In het atelier 
van de Vrolijke 
Merrie heeft Dirk de 
papegaai volledig 
gerestaureerd en 
in mooie kleuren 
geverfd, zoals een 
bonte papegaai 
hoort te schitteren. 
Vervolgens koos hij 
een prachtig plekje 
uit in de tuin waar 
hij vond dat de 
papegaai het best tot 
zijn recht kwam.

Gelukkig heeft hij 
nog even van zijn 
papegaai kunnen 
genieten alvorens hij 
zijn eigen rust kreeg.
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Een onderzoekster uit Finland 
bezoekt de Reigershoeve.
Afgelopen februari was Virve Repo twee 
weken op de Reigershoeve. Ze bleef er 
zelfs slapen, in één van onze logeerkamers. 
Hoe heeft zij het ervaren? Hier volgt een 
interview.

Kun je iets vertellen over je onderzoek?
Ik werk aan de universiteit van Turku 
in Finland en doe onderzoek naar de 
invloed van de omgeving in gesloten 
zorginstellingen op de kwaliteit van leven 
van de bewoners. Hiervoor bezoek ik 
diverse locaties voor ouderenzorg in o.a. 
Finland, Denemarken en nu Nederland. In 
2015 ben ik hiermee begonnen en ik hoop 
het onderzoek in 2019 af te ronden met een 
proefschrift.

Hoe ga je te werk?
Ik volg het leven van alledag en kijk wat 
er allemaal gebeurt. Bij de Reigershoeve 
ben ik in elke woning geweest, ik heb koffie 
gedronken, was bij het voorbereiden van 
de maaltijd, heb meegegeten en ik was bij 
een aantal groepsactiviteiten. Daarnaast 
heb ik, zo informeel mogelijk, interviews 
gehad met medewerkers, bewoners en 
familieleden. Gelukkig ontmoette ik twee 
bewoners die Engels spraken. Er was zelfs 
iemand, Jock heet ze, die Zweeds kon 
spreken.

Wat vond je het mooiste aan de 
Reigershoeve?
Het totale concept. Hier kunnen de mensen 
hun eigen leven leiden in een prachtige 
omgeving.

Wat heeft je het meeste verrast?
Mensen zijn soms ernstig ziek en toch 
kunnen ze hier nog van alles doen. De 
vrijheid die de mensen hebben heeft 
me verrast. In andere instellingen die ik 
heb bezocht waren er veel beperkingen. 
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Bijvoorbeeld: Bewoners mochten daar niet 
in de keuken. Veel te gevaarlijk! Dit is zo 
veel beter!
Als je mensen te veel beperkingen 
oplegt krijgen ze juist een gevoel van 
onveiligheid.

Wat zou beter kunnen? 
Er zijn hier geen appartementen voor 
echtparen. Het zou mooi zijn als man en 
vrouw tot het eind van hun leven bij elkaar 
kunnen blijven.

Wat zijn de belangrijkste verschillen 
tussen de Reigerhoeve en de andere 
instellingen die je hebt bezocht?
Vergeleken met de instituten in Finland zijn 
er hele grote verschillen. Allereerst zijn de 
woongroepen daar veel groter, meestal 
bestaan deze uit 20 tot 30 bewoners per 
afdeling. De focus is op de groep en niet, 
zoals hier, op het individu. De nadruk ligt in 
Finland sterk op veiligheid en veel minder 
op welzijn. Er is ook veel bureaucratie, 
verzorgenden zitten vaak lange tijd in hun 
kantoor om te rapporteren. Wat mij vooral 
opviel is dat niemand op de Reigershoeve 
haast heeft. Er is geen tijdsdruk. Ik was 
bij de kunstclub in het creatief atelier. 
Iedereen kon rustig zijn gang gaan, er was 
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geen vaste eindtijd dat het klaar 
moest zijn. In Finland is het moeilijk 
om iemand te strikken voor een 
interview. Iedereen heeft het druk. 
Hier vonden de medewerkers het 
leuk om hun verhaal te doen en 
werd ik overal hartelijk ontvangen.
Nog een groot verschil: In 
Finland heeft iedereen zijn eigen 
specifieke taak. De een zorgt 
voor het eten, een ander maakt 
schoon en weer een ander 
verdeelt de medicijnen. De 
organisatie is sterk hiërarchisch. 
Op de Reigershoeve is dit totaal 
anders.

Zijn er in Finland ook organisaties 
die veel op Reigershoeve lijken?
Er zijn wel een paar mooie 
kleinschalige woonvoorzieningen, 
maar alleen voor rijke mensen.

Wat ga je doen met de resultaten 
van je onderzoek?
Ik ga een artikel schrijven over 
de Reigershoeve. In augustus 
wil ik dat presenteren op een 
conferentie in Londen en in 
oktober in Berlijn en natuurlijk ook 
in Finland.

Zijn we nog iets vergeten?
Ik wil alle mensen bedanken 
die aan dit onderzoek hebben 
meegewerkt. Ik vind het geweldig 
dat ik overal zo hartelijk werd 
ontvangen en dat iedereen de 
tijd voor me nam.

Verbind de nummertjes

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!!!



Even voorstellen……     Ket Dusbaba

Waar bent u geboren?
In Rotterdam op 20 februari. 

Had u broers en zussen?
Ja twee zusters, Gusta en Bep, en drie broers, 
Wim, Theo en Nelis. Het was heel gezellig bij 
mijn vader en moeder thuis. Het was vaak 
druk. Soms zaten we wel met z’n tienen. Ik 
moest wel helpen in het huishouden. Vooral 
met de was. Voor het wassen moesten we 
toen nog water halen bij de waterpomp. 

Waar speelde u mee als kind?
Ik speelde met mijn poppen. Toen ik klein was 
had ik een slaapkamer vol met poppen. Ik 
ben eigenlijk nog gek op poppen. Nu speel ik 
er niet meer mee, maar is het mooi om naar 
te kijken.

Bent u getrouwd?
Ja ik ben met twee mannen getrouwd. Mijn 
eerste man was Hannes. Ik ben met hem 
gescheiden. Mijn tweede man was Willem. 
Ze zijn nu beide overleden. Het waren goede 
mannen.

Heeft u  kinderen?
Ja, drie lieve dochters; Liesbeth, Maria Louise 
en Catharina. Zij maken mijn nagels zo mooi! 
Dat kunnen ze heel goed. Als moeder maak 
je je altijd zorgen of het wel goed komt met je 
kinderen later. Ze moeten wel zelf geld gaan 
verdienen. Ik heb het goed gedaan denk ik.

Bent u altijd in Rotterdam blijven wonen?
Nee, ik heb op veel plekken gewoond. 
Amsterdam, Vijfhuizen, in Haarlem op 
de Bilderdijkstraat en in Beverwijk op de 
Breestraat. 

Waarom moesten jullie zo vaak verhuizen?
Mijn vader was koopman. We moesten 
vaak gauw weer weg. Hierdoor ben ik ook 
niet veel naar school geweest.

Wat voor werk heeft u gedaan?
Ik heb niet gewerkt. Ik zorgde voor mijn 
kinderen, maar dat is ook zwaar werk. Ik 
vond het wel leuk. Mijn kinderen zijn mijn 
alles.

Heeft u ook kleinkinderen? 
Ja drie en ook drie achterkleinkinderen.

Heeft u altijd zo mooi lang haar gehad?
Ja, dat hadden ook mijn twee zussen. Mijn 
haar is nu wel veranderd, maar ik wil het nog 
steeds niet te kort. Dit staat nu eenmaal bij 
je type gezicht. 

“Als moeder maak je je altijd zorgen of 

het wel goed komt met je kinderen later. 

Ze moeten wel zelf geld gaan verdienen. 

Ik heb het goed gedaan denk ik.”
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Vindt je het leuk om te winkelen?
Ja dat doe ik graag, maar ik 
moet wel wat nodig hebben. 
Ik ben niet van de mode, maar 
draag vooral zwarte kleding. 
Het liefste draag ik lange rokken 
met een truitje erop.

Wat vindt u leuk om te doen?
Ik vindt het leuk om te dansen. 
Ik ben gek op feestjes. Ik ga ook 
graag naar de bioscoop. Ik hou 
ook van warm eten ’s avonds. 
Als je goed en gezond eet, 
dan snoep je ook niet. Ik vindt 
vooral de Hollandse pot lekker; 
aardappels, groente en vlees.

Woont u hier fijn?
De mensen zijn leuk.  Het is 
gezellig. Het is leuk als je je kamer 
uit gaat, en er is iemand om een 
bakkie koffie mee te drinken.

Wat doet u op een dag? 
Eigenlijk niet zo veel meer. Ik 
maak mijn kamer netjes en maak 
het schoon. Ik kijk graag naar 
de televisie. Vooral ‘s avonds en 
dan spannende films.

Vervolg even voorstellen…   
   Ket Dusbaba
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Opening konijnenheuvel
Zoals u verderop kunt  lezen heeft vrijwilliger Arie onze 
konijnenheuvel nieuw leven in geblazen. De Heuvel is 
helemaal opgeknapt met een overdekt voerhuisje, een 
stuk betegeling zodat de bewoners er in kunnen en zelfs 
een tafel waar iemand met een rolstoel kan zitten om 
een konijntje kan aaien. De heuvel heeft zelfs een naam 
gekregen: Konijnenpension Jente! Op 6 april was de 
feestelijke opening rond de konijnenheuvel waarna Arie 
ook nog een borrel verzorgd had in de Vrolijke Merrie. 

Nieuwe activiteit: reminiscentie
Sinds februari hebben we op vrijdag ook twee 
medewerkers die de activiteitendiensten verzorgen. 
Elke dag staat er een ander thema centraal en voor de 
vrijdag is gekozen voor ‘reminiscentie’. Reminiscentie 
staat voor het ophalen van positieve herinneringen. 
Eigenlijk doen we dat natuurlijk ook al bij de andere 
activiteiten zoals bij o.a. het bakken en de muziek. Maar 
op vrijdag is herinneringen ophalen echt het doel. Zo 
wordt er bijvoorbeeld met de levensboeken gewerkt en 
zij we met een groep naar het museum van de twintigste 
eeuw in Hoorn geweest. 

Uit onderzoekt blijkt dat het ophalen van positieve 
herinneringen de levenskwaliteit van mensen met 
dementie kan verhogen. Dit komt natuurlijk omdat de 
positieve herinneringen naar boven komen maar ook 
omdat men (in tegenstelling tot het heden) hier nog iets 
over kan vertellen en dat geeft zelfvertrouwen en het 
gevoel dat je nuttig bent.



‘In het zonnetje”      Arie

Op deze foto zien we Arie. Hij is bezig met een groot project. 
Het gaat om de konijnenheuvel. Hier wonen en leven een stuk of tien

 konijnen. Ze kunnen hier lekker rennen en graven en af en toe komt er een 
wild konijn op bezoek. Dan is het pas echt feest, ja dan is het bij de konijnen af met 

alle schattige gevolgen van dien. Maar Arie was niet tevreden. Het oog wil ook wat. 
De heuvel oogde inderdaad nogal rommelig en Arie wilde hier wat aan doen. Hij 

kwam met een goed plan om hier een waar konijnenparadijs te maken 
en daar is hij nu al enige weken mee bezig. 
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Wie is Arie eigenlijk en wat doet hij? We 
nodigden hem uit voor een interview.

 Sinds wanneer kom je hier?
Sinds 2 jaar alweer. Hiervoor was ik 

vrijwilliger bij Huis ter Wijk maar daar ben 
ik weggegaan toen de directie besloot 
dat de mensen geld moesten betalen 

voor alle activiteiten die vrijwilligers 
organiseerden. Dat pikte ik niet en met 

mij stopten toen vele anderen. 

Hoe vaak kom je hier. en wat doe je?
Ik kom hier iedere dag, ook op zondag, 
weer of geen weer, op de brommer uit 

Beverwijk.

Wat doe je op de Reigershoeve?
Ik verzorg de dieren en houd de 

stal schoon. Een paar keer per jaar 
organiseer ik een bingo, laatst nog 

met kerst. Ik regel dan zelf de prijzen. 
Die komen van de Bazar. Daar heb ik 
zaterdag en zondag mijn Winkel van 

Sinkel en verkoop ik tweedehands 
spullen. Samen met de andere 

handelaren van de Zwarte Markt 
hebben we een potje voor goede 
doelen. Daar worden nu ook alle 

materialen voor de nieuwe 
konijnenheuvel uit betaald en

 dan praten we al over 
ruim 500 euro.

Wat doe je nog meer?
Ik ben ook mantelzorger voor eenzame 

bejaarden. Ik help 3 bejaarden die in de 
buurt van de Wijkerbaan wonen. Dinsdag 
en donderdag ga ik naar mijn biljartclub.

Wat vind je het leukst op de Reigershoeve?
De beesten! Ik hou veel van dieren maar 
ook de omgang met de mensen die hier 

wonen vind ik mooi. Daar doe je het voor!

Wat vind je lastig?
Ik ben analfabeet. Ik kan niet lezen en 
schrijven. Dat maakt mijn leven soms 

moeilijk. Soms zie ik dat de beesten geen 
water of hooi hebben gehad. Het gebeurt 
niet vaak maar ze moeten er wel op letten.

Hoe oud ben je eigenlijk?
Zondag word ik 65.

Ga je dan met pensioen?
Ik ga helemaal niet 

met pensioen!

Arie je bent een toppertje! Bedankt!
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Kippenhok “De Omval”
Onze kippen staan op de tocht!
Ook zijn ze niet helemaal meer 
uitgebalanceerd! De vloeren zijn 
namelijk scheef gezakt.Zo ook de 
rest van hun woning.

Nu wordt het gelukkig lente, dus 
het grootste gedeelte van de tijd 
zijn ze buiten aan het kakelen en 
lekkere insecten uit het gras aan 
het plukken, maar....

Het is wel fijn als ze weer een 
recht, tochtvrij en prachtig paleisje 
kunnen krijgen

Het oude kippenhok

WIE OH WIE WIL MEEHELPEN OM DIT 
KIPPENPALEISJE TE BOUWEN?

Laat dit even weten! 
En natuurlijk staat hier een fijne 
beloning tegenover.
Wat? Dat is nog een verrassing.

Lieve collega’s, Familieleden en Vrienden.

Even heb ik gedacht dat ik iedereen wel 
persoonlijk zou kunnen bedanken, omdat ik 
vanaf nu toch tijd zat zou hebben!!!!! 
Maar mijn afscheid van de Reigershoeve  is 
zo overweldigend geweest, dat mij dat niet 
gaat lukken. Ik had geen idee dat ik zoveel 
prachtige mensen ken. En ik heb zoveel 
lieve woorden, wensen, attenties, bloemen, 
kado’s enz. gehad. Mijn huis en tuin lijken 
wel een kadoshop.

Daarom wil ik IEDEREEN ontzettend 
bedanken voor alles. Voor de prachtige 
werkplek, voor de fijne collega’s, voor de 
mooie bewoners en hun familie, voor de 
vrienden die ik er nu heb.
En zeker voor het fijne afscheidsfeest!!

Ik wens iedereen een mooie toekomst, een 
fijne werkplek, maar vooral een goede 
gezondheid.

Ik zal zeker zo af en toe mijn neus laten 
zien op de Reigershoeve, maar dan als 
vrijwilligster. Dus jullie zijn niet helemaal van 
mij af.

Lieve groet van Nellie.

Model voor een nieuw kippenhok



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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Ik stop er mee !
Op 30 maart organiseerde De Reigershoeve 
een bijzondere cursus. Tien medewerksters 
en drie vrijwilligsters namen hieraan deel. 
Het was een idee van Nathalie die enkele 
jaren geleden deze cursus met succes had 
gevolgd. Voor de cursus rookte Nathalie 
meer dan een pakkie per dag. Daarna 
heeft ze nooit meer een sigaret aangeraakt. 
Volgens Hugo, de bevlogen docent van de 
cursus lukt dat bij 80% van de deelnemers. 
We gaan het zien. 

Wij wensen de stoppers heel veel sterkte en 
vooral doorzettingsvermogen!

Donatie voor jukebox.
Zaterdag 25 maart was een gedenk-
waardige dag. De kinderen van Paula 
Bleijendaal waren terug op de Reigersho-
eve om een boom te planten ter nage-
dachtenis aan hun moeder die hier op 9 
november is overleden.

Ze brachten een prachtige Gouden Regen 
mee, de lievelingsboom van Paula en … 
een cheque van maar liefst 4000,- !!!
Dit geld zal worden besteed voor de aan-
schaf van en spiksplinternieuwe ouderwetse 
jukebox vanuit de gedachte dat muziek 
veel vreugde kan brengen, vooral voor 
onze bewoners.

Dus binnenkort in de Vrolijke Merrie een hele 
mooie Jukebox die we de Paula box gaan 
noemen. Familie Bleijendaal ontzettend 
bedankt!


