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Nieuwsbrief woonzorgboerderij

De Reigershoeve denktank: denken en doen!

Tijdens de visiedagen van begin dit jaar lanceerden we 
het idee om een denktank te starten.  Medewerkers 
die mee wilden denken over hoe we de Reigershoeve 
op een (nog) hoger niveau kunnen krijgen werden 
uitgenodigd zich hiervoor aan te melden. Geen 
urenvergoeding maar wel soep met broodjes en 
het vooruitzicht om lid te zijn van een inspirerend 
gezelschap, dat konden ze verwachten.  Deelname 
aan congressen, bijhouden van literatuur en bezoeken 
aan andere zorgorganisaties, ook dat zijn onderdelen 
van het lidmaatschap van de denktank. 



We waren benieuwd of het zou lukken, 
want het kost nogal wat vrije tijd. Tot onze 
vreugde meldden zich zes medewerkers 
spontaan aan. (op de foto zie je de 
denktankers op hun geheime denklocatie) 

Op 8 maart van dit jaar kwam de denktank 
voor het eerst bij elkaar. Na de champagne 
(om de oprichting te vieren) bruiste het 
meteen van de ideeën. Inmiddels hebben 
we drie inspirerende bijeenkomsten achter 
de rug. Er zijn niet alleen goede ideeën 
bedacht maar ze worden ook uitgevoerd! 

Voorbeelden zijn de organisatie van 
een symposium (samen met WarmThuis) 
op 25 september en de ontwikkeling 
van een scholingsprogramma voor alle 
medewerkers in de vorm van een Techniek 
Estafette die in het najaar van start gaat. 

De denktank heeft nog veel meer plannen, 
maar we hebben bedacht dat het beter is 
om niet alles tegelijk te doen. 

Henk en Dieneke
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Op de foto de stagiaires van vorig 
schooljaar en hun begeleidsters, allemaal 
een fijn nieuw schooljaar toegewenst. En 
onze nieuwe kanjers zijn net begonnen....
succes en welkom hier op de Reigershoeve.

Dierennieuws 
De zeehond is weer beter!

Wat hebben we haar gemist: 
Sofie de robotzeehond was 
maandenlang op de robot-

poli voor reparatie en een fikse 
onderhouds- en reinigingsbeurt.

 Gelukkig is ze eind augustus 
naar ons teruggestuurd en 

kunnen we weer heerlijk 
knuffelen. Iedere ochtend 
wordt ze bij de overdracht 

door een woning geadopteerd 
om de dag te snoezelen met 

bewoners. Om ‘s avonds weer 
aan de oplader te gaan. 

Welkom terug Sofie!

Eendenparadijs- of plaag?

Wat hebben de eenden het fantastisch op 
de Reigershoeve. Een prachtig grasveld, 
dito vijver en iedere dag voer tot hun 
beschikking. Dit maakt dat ze zelfs hebben 
besloten zich hier te settelen en niet meer 
weg te trekken. Helaas gaat mond-op-
mond-reclame snel; inmiddels komen veel 
eenden van buitenaf een kijkje nemen en 
een graantje meepikken van het voedsel.
Om deze reden worden de eenden 
tegenwoordig in de stal gevoerd. Want 
het mag dan voor de eenden een paradijs 
zijn; het moet voor de Reigershoeve geen 
plaag worden.



Heemkerk, 20 juli 2017. 
Tot ieders verbazing stopt er een 
hele lange, prachtig witte Limousine 
voor de deur van oosterweg 5D. De 
chauffeur belt aan en de filmsterren 
komen naar buiten. Ze zijn prachtig 
aangekleed en opgemaakt! Ze groeten 
de toegestroomde menigte en nemen 
plaats op de luxe leren stoelen onder de 
flonkerende sterrenhemel van het dak 
van de Limousine. 

Nog even wachten, want de schitterend 
uitgedoste diva Ket moet nog even haar 
lippen stiften en dan vertekken ze voor 
een feestelijke rondrit door Heemskerk. 
Een half uur later arriveren ze weer op de 
Reigershoeve.

Met aan weerszijden een dichte haag 
van bewonderaars en paparazzi, 
schrijden ze over een rode loper naar 
de Vrolijke Merrie. Hier zijn twee filmzalen 
ingericht voor de première van de film 
‘Mooi Werk’. 

De film is gesubsidieerd door het 
Noorderlichtfonds en is bedoeld om 
de visie en werkwijze van WarmThuis 
en Reigershoeve verder in het land te 
verspreiden. 
In de film zien we hoe Roos en Aileen 
samen met de bewoners de dag beleven. 
We zien veel humor en vrolijkheid maar ook 
verdrietige en tedere momenten. (Zie ook 
www.goededementiezorgkanoveral.nl/)

Als de film is afgelopen klinkt er een luid 
applaus van het enthousiaste publiek. 
Daarna is het tijd om feest te vieren. 
Natuurlijk met champagne en daarna een 
heerlijke BBQ voor de ruim 100 genodigden.  

Tijdens de maaltijd worden maar liefst 
zes Oscars uitgereikt. Frits krijgt een Oscar 
voor de meest diepzinnige dialoog, Gusta 
voor de mooiste buitenopnames, Jan voor 
de meeste humor, Cock voor de beste 
bedscène, Ket voor het mooiste dramaspel 
en Roos voor de beste vrouwelijke hoofdrol. 
Daarna barst in de Vrolijke Merrie  een  
geweldig feest los en is het nog lang 
onrustig op de Reigershoeve.

Wij danken alle vrijwilligers, familieleden 
en medewerkers die dit geweldige feest 
mogelijk hebben gemaakt!!
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Filmsterren Reigershoeve schitteren op fantastisch galafeest.
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Oproepjes
De diverse woningen, Vrolijke 
Merrie en activiteitenclubs zijn 
op zoek naar  het volgende:

Oosterweg 5C en 5D
-Ouderwets kookgerei
-Mooie wijn glazen 
-Mooie water glazen
-Grote en kleine pannen 
         geschikt voor inductie
-Koekenpan voor het fornuis
-Rood wit geblokte tafelkleden 

Oosterweg 5E
Zoekt gehaakte of geborduurde 
tafellopers/kleedjes

Kookcub:
-Grote grutterskast soms heet het  
 ook winkelkast voor in de 
 keuken van de Vrolijke Merrie.
-Mooie porseleinen 
  kop en schotels
-Ouderwetse hapjes schaal met      
 van die vakjes erin

Vrolijke Merrie
-Oude koffie en thee kopjes hoe   
  tuttiger hoe beter 
-Ouderwetse theepotten 
-Lepeltjes, kleedjes, schalen, 
  borden 
-Of nou ja gewoon allerlei 
  soorten servies maar dan uit de 
  jaren 50/60
-Oude keuken spullen 
-Vintage kleding van vroeger
-Een simpele lp speler om te    
 gebruiken voor individuele 
 activiteiten 
-Tevens ook op zoek naar lp’s en 
-Oude (voor) leesboeken 
-Oude knuffel/ pop/speelgoed

Overdekte fietsenstalling

Onze vrijwillige toppers Koos en David hebben 
onder toeziend oog van opzichters Sjuul van 
Oosterweg 5C en Ben van de dagbesteding een 
prachtige overdekte fietsenstalling gemaakt…  
bravo!

Nacht gluurder

Hierbij een leuke nacht gluurder bij Oosterweg 5F 
in het venster.
Overdag gluren wij bij de dieren op onze 
gezellige boerderij..maar ‘s nachts wanneer 
iedereen slaapt, gluren zij bij ons...



Weet je nog wel?

Herkennen jullie dit wasbord nog? Misschien 
zelf nog gebruikt of jullie moeder,oma?
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Geen herfstmarkt dit jaar.

De lente- en herfstmarkten van de 
Reigershoeve zijn inmiddels beroemd 
geworden in Heemskerk en omstreken. 
Reden voor ons om ermee te stoppen! 
Ja, je leest het goed. Vanwege het grote 
succes hebben we bedacht dat het tijd 
wordt voor iets anders. De markten waren 
uitgegroeid tot volwaardige braderieën met 
zo’n 200 bezoekers en diverse kramen. Maar 
we voelden dat we langzaam afdwaalden 
van daar waar het ons op zo’n dag eigenlijk 
nu echt om gaat. Het gaat er ons om dat 
onze bewoners en bezoekers samen een 
topdag hebben! Onze bewoners kwamen 
een beetje in het gedrang. En dus gaan wij 
op zoek naar een minstens net zo leuk maar 
weer wat kleinschaliger nieuwe activiteit. 
We houden jullie op de hoogte!

Kippen villa

Weet u nog dat we vorige keer een 
oproepje deden omdat ons kippenhok op 
instorten stond? De kippen hebben een 
nieuwe villa gekregen! Gemaakt door  
meneer Koomen en Koos. De binnenkant 
is geschilderd door Louis en Theo van de 
dagbesteding.



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”

Met de deelnemers van de 
dagbesteding ben ik een quiz aan het 

doen. Voor één mevrouw zijn de 
vragen wat moeilijk. Als ik vraag hoe 
iemand heet die je teennagels komt 

doen, steekt ze haar vinger 
enthousiast op en roept: “Ja, die weet 

ik, dat is Annie!”

Ik vraag een bewoonster die behoorlijk 
aan de maat is of ze ook wat fruit wil. 

“vol met vitaminen” zeg ik nog om 
haar aan te moedigen wat te nemen. 
Ze wijst op haar lijf en zegt; “Niet nodig 

meid, ik ben één brok vitaminen.

Een collega van mij heeft een 
deelnemer beloofd een suikervrije cake 

te bakken. Ze verontschuldigt zich bij 
hem dat ze dat is vergeten. 

Waneer ze even wegloopt, kijkt hij mij 
aan en zegt op een samenzweerderige 
toon: “hebben jullie ook een wachtlijst 

voor personeel?”

Mevrouw wil graag een sigaretje roken, 
maar het regent buiten. “ Hebben jullie 
geen parachute?.......eh.....nee.....dat 

bedoel ik niet......hoe heet dat?......
oja......ik weet het al weer....een 

parasiet!”

Twee mensen (een bewoner en een 
deelnemer)die beiden vaak erg onrustig 

zijn zitten zomaar buiten 
naast elkaar en kletsen wat.

We hebben het tijdens het ontbijt over 
vroeg opstaan. M’n collega vertelt dat 
haar man elke dag om 5 uur opstaat 

waarop een bewoner verbaasd vraagt: 
“Om te plassen?’

Tijdens de gymactiviteit zit een stagiaire 
met haar benen in de lucht. Een 

deelnemer zegt: “ga eens normaal 
zitten, dat is toch geen gezicht”. Een 
andere deelnemer zegt: “dat klopt, 

want dat zijn benen”.

Mevrouw wilt u een boterham 
aan tafel? “Nee hoor ik heb een 

appartement met uitzicht gehuurd 
hier...”

We zitten aan tafel koffie te drinken 
en een bewoonster laat trots haar 

familiefoto zien. Daaronder zit een foto 
van een man. Waarop ik zeg: “Ow en je 
hebt een foto van een leuke man’(Wim 
Sonneveld) ‘Probeer je die nu gewoon 

te verstoppen?’
Ze lacht en zegt: ‘ja dat is een hele 

leuke man’ Waarop collega reageert: 
‘nou zo’n leuke man wil ik ook wel!’

De bewoonster ‘Nou voor die 2,95 kan 
dat toch?!?’
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Afscheid
De afgelopen maanden hebben we 

afscheid moeten nemen van vier 
bewoners

Joop Knuijt
16-08-1928      20-6-2017

Een lange tijd was Oosterweg 5F jouw 
thuis. Gezellig, attent, behulpzaam, 

geordend, beleefd, zorgzaam en lief. 
Zomaar een paar woorden die jou 

helemaal pasten. We hebben genoten 
van de mooie en gezellige momenten.

 Bep Pot
13-02-1931       29-05-2017

Na een mooi lang leven en moeilijke 
laatste jaren is vredig ingeslapen onze 

Bep. Het heeft niet zo mogen zijn dat ze 
lang van de Reigershoeve heeft kunnen 
genieten. Gelukkig was zij tot het einde 
toe samen met haar man die met haar 

mee verhuisde en haar, samen met 
de kinderen, zo goed als het kon heeft 

bijgestaan.  
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Jan van Zoolingen
13-04-2017        14-4-1927  

Lieve Jan,
Jou leren kennen is voor ons heel waardevol geweest. De mooie 

momenten, de tevredenheid en dankbaarheid die je uitstraalde. De 
blijdschap wanneer je zingend over het terrein liep werkte aanstekelijk 
voor een ieder in je buurt. Je was bij ieder geliefd. Wat missen wij jou in 

Oosterweg 5F.
Oo wat was het mooi, oo wat was het mooi! 

We wensen de familie en vrienden veel sterkte toe.

Rita Robbé
16-12-1931      15-7-2017

Een mooie, zelfstandige en karakteristieke 
dame. Je was met je kleding en prachtige 

hoedjes een bijzondere verschijning op 
de Reigershoeve. Na een tijdje op de 

dagbesteding geweest te zijn, vond jij je 
plekje in oosterweg 5F. Zoveel gezellige 
momenten gehad met elkaar en een 

heleboel gelachen. 
Lieve Rita we missen je hier.

An Bik
26-6-1937       5-6-2017

Als geboren Brabantse wist jij hoe je een 
feestje moest vieren. Dansen en zingen dat 
deed jij het liefst. Maar je kon ook genieten 
van rustig koffie drinken in het zonnetje. Als 
oud- kleuterjuf genoot je van kinderen en in 
het bijzonder natuurlijk je kleinkinderen. En 
wat kon je lachen! Met glinsterende ogen. 

We missen je lieve An, rust zacht.



Waar en wanneer ben je geboren?
Heemskerk, 22-05-1939

Heb je broers en zussen?
Ik heb 2 zussen en ik had 3 broers. Eén broer 
is met zijn hele gezin verongelukt door een 
frontale botsing met de auto.

Uit wat voor gezin kom je?
Het gezin was erg hecht. Mijn vader 
kwam uit een tuindersfamilie en was een 
hardwerkende man. Hij werkte op de 
Hoogovens. Soms had ik het idee dat de rest 
van de familie het jammer vond dat hij geen 
tuinder is geworden

Waar speelde je mee als kind?
Ik speelde graag met mijn buurjongetjes 
buiten. We gingen vaak kanoën. Binnen 
speelde ik met mijn treinstelletje en toen 
ik wat ouder werd sleutelde ik graag aan 
radio’s etc.

Wat voor opleiding heb je gedaan?
In eerste instantie zat ik op de ULO, 
maar dat was niet mijn ding. Ik ben een 
hoveniersopleiding gaan doen.

Ben je getrouwd en heb je kinderen?
Mijn eerste vrouw is overleden. Ik was 
ongeveer 35 jaar met haar getrouwd. 
Samen kregen wij 2 dochters en 1 zoon. Mijn 
zoon heeft 3 kinderen. Mijn jongste dochter 
is overleden toen zij 42 jaar was. Zij liet 3 
kinderen achter. Net als mijn vrouw had ze 
borstkanker. Met mijn tweede vrouw ben ik 
nu ongeveer  15 jaar getrouwd.

Wat voor werk heb je gedaan?
Ik ben begonnen in tuincentrum Stein 
te Beverwijk. Daar werkte ik als bloemist.  
Later ben ik als hovenier bij gemeente 
Beverwijk aan de slag gegaan. Omdat 
wij geen woning konden krijgen, ben 
ik overgeplaatst naar gemeente 
Renkum (vlakbij Arnhem). Daar was wel 
woonruimte voor ons. Na een aantal 
jaren wilde mijn vrouw graag terug naar 
Beverwijk. Ik kon toen weer aan de slag 
bij de gemeente en we konden een 
woning kopen. De laatste jaren van mijn 
loopbaan werkte ik op de begraafplaats 
van Beverwijk. Daar heb ik ook mijn 
huidige vrouw leren kennen. Zij was ook 
weduwe en bezocht het graf van haar 
man. We maakten af en toe een praatje. 
Wel een bijzondere plek om een nieuwe 
liefde te ontmoeten, maar zo was het nou 
eenmaal. We wonen nu in Heemskerk.
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Even voorstellen……     Arie Smit

“Mijn geheugenproblemen storen      

    mij niet tijdens het werk hier.      

              Dat is heel prettig!”
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Waar ging je graag naar toe op vakantie?
Mijn eerste vrouw en ik hadden het 
vaak over overwinteren als we eenmaal 
gepensioneerd zouden zijn. Doordat zij 
overleed is het daar nooit van gekomen. 
Gelukkig wilde mijn tweede vrouw dit ook. 
Omdat wij graag in Portugal kwamen, 
hebben we daar een jaar of 8 een huisje 
gehuurd gedurende de wintermaanden. 
Nadat ik mijn eerste tia kreeg in Portugal 
en ik wat achteruit ging qua gezondheid 
zijn we ermee gestopt. Het werd trouwens 
ook een beetje te duur.

Hoe vaak bezoek je de dagbesteding van 
Reigershoeve en heb je het hier naar je 
zin?
Ik kom 3 dagen per week. Ik wist niet eens 
van het bestaan van de Reigershoeve 
af. Toen mijn geheugenproblemen 
begonnen, vertelden de instanties mij 
dat ik daar naar toe zou kunnen gaan. 
Het bevalt mij inmiddels heel erg goed. 
Ik kom hier nu zo’n 2 jaar denk ik. In het 
begin dacht ik wel eens  “ik stop ermee”, 
maar het werk dat ik hier doe ik voor mij zo 
vertrouwd en mijn geheugenproblemen 
storen mij niet tijdens het werk hier. Dat is 
heel prettig. Ik ben lekker in de tuin bezig 
en in de kas. Het liefst ben ik aan het 
tuinieren, maar als er iets anders nodig is, 
doe ik het ook. Ik hou gewoon van werken. 
Er zijn meer mensen die in de tuin werken. 
Soms zijn we het onderling niet eens, maar 
we helpen elkaar waar nodig.

Wat vindt je het leukst om te doen op de 
Reigershoeve?
Het allerleukste vind ik het opkweken van 
plantjes in de kas en het onderhouden 
van de tuin. Helaas is er te weinig tijd om 
het allemaal netjes te houden. Maar ja, je 

doet je best. De yoga vind ik ook erg leuk, 
je merkt dat het goed voor je is.  Ik kan het 
met iedereen goed vinden en als ik iets 
minder leuk vind, stap ik er zo over heen. Ik 
ben erg blij met de komst van Bram. Hij is 
natuurlijk ook hovenier en dat werkt wel zo 
prettig.
Ik heb trouwens nog een leuk verhaal. 
Bram was een van de duofietsen aan het 
repareren, maar hij kwam er niet uit. Nu 
is het zo dat ik als vrijwilliger heb gewerkt 
bij de wielrennersclub. Zodoende heb ik 
ook wel wat “verstand” van fietsen. Bram 
vroeg hierom ook mijn hulp. En wat nou 
zo leuk was; ik kreeg die fiets weer mooi 
lopend. Dat was fantastisch!
Ik wil trouwens ook nog even zeggen dat 
ik het hier zo naar mijn zin heb, omdat 
alle medewerkers zo leuk zijn. Ze hebben 
allemaal tijd voor een praatje, een geintje 
en een luisterend oor. En als ze dan vragen 
of ik iets wil doen, doe ik dat heel graag 
voor ze. Als ik iemand kan helpen, dan 
help ik!

Vervolg even voorstellen…   
               Arie Smit

Qwiek.up

We hebben weer een nieuw technisch 
snufje op de Reigershoeve. 
De Qwiek.up. Een verrijdbare beamer 
waar verschillende modules op USB-
stick in kunnen worden geplaatst. De 
beelden kun je op de muur of het plafond 
projecteren en er zitten ook geluiden bij. 
De Qwiek.up kan worden gebruikt om 
mensen te activeren of juist om mensen 
tot rust te brengen. Als iemand op bed 
geholpen wordt met wassen bijvoorbeeld, 
maar hij of zij is erg angstig. Dan kun je 
beelden op het plafond projecteren. 
Verschillende familieleden hebben al USB-
sticks gemaakt met fofo’s van vroeger. Als 
een soort digitaal levensboek.
Meer informatie over de Qwiek.up is te vinden 
op:  qwiek.eu
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Bloemendagen ‘De Evelaer’

Vrijdag 15 September kwamen er vijf 
traktoren en wagens met bloemen 
opgemaakt langs op de Reigershoeve. 
Dit vanwege de bloemendagen van 
buurthuis de Evelaer. Het weer werkte 
niet erg mee maar ondanks de regen 
kwamen er gelukkig toch nog veel mensen 
af op de bloemenzee. Sommigen keken 
voornamelijk naar de mooie oldtimers 
en anderen genoten vooral van de 
bloemstukken. Heel leuk om te zien dat 
dankzij de vrijwilligers van de Evelaer wij 
hiervan konden genieten! En ze hebben 
beloofd volgend jaar weer langs te komen!

Positivit
eit

Hardrock & 

metal bands
Gekke spontane dingen

EEeerlijkheid Mijn band Twice The Same

Een fijne samenwerking

Dat een bewoner zich veilig en vertrouwd voelt bij mij

Hier wordt Mart Schijf blij van...
Mart werkt sinds maart 2017 in Oosterweg 5C en in de Vrolijke Merrie

Beweegactiviteiten



Reigershoeve agenda
Activiteiten tot eind 2017

Donderdag 5 oktober 
optreden van Gerard schut 
van 14.30 tot 16.00 

Donderdag 19 oktober 
Jazz middag
Michiel en partner
van 14.30 toto 15.30

November 
André Hazes middag 

2 december 
sinterklaas middag voor 
kinderen, kleinkinderen en 
achterkleinkinderen 

Zaterdag 16 december 
Optreden van het stutkoor 
met kerstliederen 

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

Kunstroute op de Reigershoeve

Zondag 20 augustus was er op de Reigershoeve een 
kunstroute. Alle kunstenaars die op woensdag naar 
het Creatief Atelier kwamen zijn de hele zomer bezig 
geweest met het maken van kunstwerken voor in 
de tuin. Ook de bezoekers van onze dagbesteding 
hebben meegeholpen. 20 augustus was er een heuse 
vernissage met hapjes en drankjes en heel verrassende 
kunstwerken!
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Symposium Mooi Werk

Op 25 september organiseerden we 
samen met WarmThuis een symposium 
waarbij de film ‘Mooi Werk’ aan het grote 
publiek werd vertoont. Met de film willen 
we laten zien hoe mooi het werken in 
de verpleeghuiszorg voor mensen met 
dementie eigenlijk is. En willen we andere 
zorginstellingen inspireren om anders te 
gaan werken.
 
Na de film waren er diverse 
workshops waarin we ingingen op 
de randvoorwaarden voor goede 
verpleeghuiszorg, die ten dele ook in de film 
aan het licht komen.
Het symposium begon met een markt met 

zorginnovaties die het leven van mensen 
met dementie leuker of prettiger kunnen 
maken. Heel veel technische snufjes die 
we op de Reigershoeve al hebben waren 
aanwezig. Maar we hebben ook kennis 
gemaakt met o.a. nieuwe spellen en de 
duofiets met aanhangwagen.
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Het symposium werd afgesloten met ‘de 
grote ja maar... Show, die geleid werd 
door Gerke de Boer. Op komische wijze 
probeerde Gerke de bezoekers nog eens 
anders te laten kijken naar alle mitsen en 
maren die het prettig wonen van mensen 
met dementie in het verpleeghuis zo vaak 
in de weg staan.

Gelukkig waren er heel veel vrijwilligers 
van WarmThuis en de Reigershoeve om te 
zorgen dat alles vlekkenloos verliep. 
Ook hebben de bewoners van de 
Reigershoeve en de bezoekers van de 
dagbesteding ons enorm geholpen met 
de voorbereidingen voor het symposium. 
Zo namen we bijvoorbeeld verrukkelijke 
eigengebakken taarten mee!

Hierboven een aantal van onze toppers; Gerda, Rosa 
en Nellie bij de zelfgebakken taarten.

Meer informatie over onze gezamenlijke 
missie met WarmThuis kunt u vinden op:
www.goededementiezorgkanoveral.nl 
Hier kunt u ook de film bekijken.
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Klein gedicht :

In verwondering...
In verbazing en in verwondering,
voor de dingen om ons heen.
Waardering voor elk klein, 
mooi, schoon ding,
maakt je gelukkiger dan menigeen!

Waar zouden we zijn zonder...

Vrijwilligers 
Graag willen we alle vrijwilligers 
ontzettend hartelijk bedanken 

voor hun inzet voor en achter de 
schermen!



Even voorstellen……     Sietse Bakker

Waar bent u geboren?
Ik ben in Indië geboren. Ik ben er weg 
gegaan toen ik 9 was. Mijn vader was hoofd 
van een Hollands/Chinese zendingsschool 
in Bandoeng. Ons gezin telde 7 kinderen; 4 
meisjes en 3 jongens.

Wat kun je je nog herinneren 
van je jeugd in Indië?
De vakanties naar de oerwouden.  Ik liep eens 
langs een tijger op een paar meter afstand. 
Dat lijkt heel gevaarlijk, maar ze eten geen 
mensen. Je moet er gewoon voor zorgen 
dat ze weg kunnen komen, dan doen ze je 
niets. Het enige waar je wel voor uit moest 
kijken waren slangen. Je moest je handen bij 
je houden. Sommige zijn giftig, van anderen 
word je doodziek.

Waarom gingen jullie terug naar Nederland?
Mijn vader ging met pensioen. In Indië 
was je met 45 jaar al gepensioneerd. We 
zijn toen in Zaandam gaan wonen in de 
Botenmakersstraat. Mijn vader heeft toen 
onder andere bij de Witte kruisvereniging 
gezeten en heeft ervoor gezorgd dat het 
witte kruis één grote vereniging is geworden. 

Bent u getrouwd geweest?
Ja, mijn vrouw heette Joke Dorsman. Ik heb 
haar ontmoet op de turnvereniging. Ik zat zelf 
op turnen en zij ook. Ik weet nog goed dat ik 
Joke voor het eerst mee uit had gevraagd. 
Ik kwam bij haar thuis om haar op te halen. 
Haar vader deed de deur open en vroeg 
of ik van voetballen hield. “Ja”zei ik, “van 
Ajax”. “Kom op” zei hij toen . Ze woonden in 
Amsterdam tegenover het stadion en hij nam 

me mee. Toen zat ik met Joke haar vader 
bij een wedstrijd van Ajax in plaats van 
ons eerste afspraakje.

Wat voor werk heb je gedaan?
Ik werkte in de bouw. Joke haar vader 
zei: “Dat is niks. Kom jij maar bij de 
Hoogovens werken”. Toen ging ik werken 
in de ploegendienst. Ik ben toen ook 
naar de HTS gegaan. Hierna wilde mijn 
schoonvader dat ik naar de Technische 
Hogeschool ging.  Ik vond het zelf niet zo 
nodig, maar hij wilde dat dus heb ik het 
gedaan. Toen ik mijn diploma hiervoor 
gehaald had zei ik: “Nu schei ik er mee uit”! 
“Nee”, zei mijn schoonvader. “ Nu begin 
je pas. Je chef gaat weg”. “Wie komt er 
dan”? vroeg ik. “Wacht maar af, je kent 
hem wel”. De volgende dag hoorde ik, 
dat ik zijn plaats in moest nemen. Toen ik 
met mijn eerste salaris thuis kwam vroeg 
mijn vrouw of ik de bank had overvallen. 

Heeft u kinderen?
Ja. Mijn dochter Ellen werkt hier op de 
Reigershoeve. Mijn zoon Edwin heeft zijn 
koksdiploma gehaald, maar koos later 
voor de politie. Hij is uiteindelijk  bij de 
recherche gekomen. 

“Ik liep eens langs een tijger op een 

paar meter afstand. Dat lijkt heel 

gevaarlijk maar ze eten geen mensen.”
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Vervolg even voorstellen…   
             Sietse Bakker

Nieuwe bank halen

Maandag vier september kwam er een nieuwe bank in 
oosterweg 5C. Via marktplaats met korting omdat de 
dame vond dat de bank zo een mooie bestemming 
krijgt en zij kwamen hem nog brengen ook, daar 
zeggen wij natuurlijk geen nee tegen.
 
Sjuul ging mee vrijdag om een bank uit te kiezen en 
dit bleek erg gezellig te zijn, en zijn interne gps werkt 
verbazingwekkend goed. Als ik het adres opnoemde 
waar wij moesten zijn dan wist hij te vertellen in welke 
wijk het was en hoe wij moesten rijden. Hij weet de 
weg in Beverwijk en Haarlem ivm zijn buschauffeur 
carrière. Wij gingen bij mensen thuis kijken en de bank 
uitproberen. Sjuul was al gauw overtuigd en zei uit 
zichzelf toen wij in de auto zaten dat de eerste bank 
echt mooi was en van kwaliteit is, en dat we korting 
kregen vond hij toch ook erg leuk.  
De tweede bank stond volgens Sjuul in een 
achterstandswijkje, o oh dacht ik nog. 8 hoog in een 
flat, ‘’we gaan ervoor’’, zei Sjuul. Het bleek bij een 
vriendelijke Engelsman te zijn. Zijn huisje stond vol met 
apparatuur, computers en gitaren. De man zei druk 
bezig te zijn met het ontwikkelen van een systeem voor 
mensen met alzheimer, of dat is wat ik ervan begreep 
want alles ging in rap Engels. Hij vertelde dat zijn 
moeder alzheimer heeft, thuis woont bij haar man en 
elke dag in de tuin of in huis wacht op de bus.
Het greep mij best aan en ik merkte dat de man nog 
veel meer wilde vertellen en vragen en het ging ineens 
niet meer om de bank. Ik gaf aan dat wij echt moesten 
gaan en dat hij mij een bericht mocht sturen met al zijn 
vragen en misschien kan ik wel ergens helpen.
Weer terug in de lift beland zei Sjuul: ‘’waar hadden 
jullie het allemaal over? Die jongen dacht zeker ik heb 
een mooi schaapje binnen gehaald, hij wilde niet dat je 
wegging’’. Wat lagen wij in een deuk in die piep kleine 
lift, en later in de auto zei hij het ook weer.

Het waren maar twee uurtjes bij elkaar, maar ik zal je 
vertellen ik heb er van genoten en ik zag dat Sjuul het 
ook zichtbaar gezellig had. We reden terug tot hij zei, 
‘’ja, we gaan nog wel gezellig even een ijsje eten hoor, 
ik weet wel waar’’. Hij wees de plaatselijke pizzaboer 
aan in Schalkwijk en die hadden wel een ijsje Ben en 
Jerry’s, een rib uit ons lijf, maar wat zijn die dingen 
lekker.
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Waar heeft u gewoond voordat 
u op de Reigershoeve kwam 
wonen?
Bij Westerheem. Daar was het 
ook goed. Ik heb het nooit 
slecht gehad ergens. Als  er 
wat was, dan zocht ik de 
persoon op met wie dat was, 
en dan kwam je er altijd wel uit 
samen.

Bevalt het wonen op de 
Reigershoeve?
Het gaat hier allemaal redelijk 
goed. Mijn dochter werkt hier 
en ik praat hier met haar veel 
over. Als er wat zou zijn dan 
zou ik wel naar de leiding 
gaan, want: Ik kan wel wat 
willen, maar je weet helemaal 
niet of dat wel mogelijk is.

Wat doet u zoal op een dag?
Ik zit soms binnen bij de 
anderen. Als ik me verveel, 
ga ik weg. Als er wel iets leuks 
te doen is, ben ik er bij. Ik ben 
wel kritisch, ik heb geen zin om 
te niksen. Behalve hier in de 
kas. Hier is het heerlijk rustig. Ik 
ga ook wel eens naar zoals ik 
dat noem de Vrolijke Marie. 
Dan ga ik heerlijk zitten ergens 
en hoor ik alles aan. Als ik iets 
nuttigs te vertellen heb dan 
doe ik dat, en anders luister ik 
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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! 

Politiebericht

De politie van Heemskerk is op zoek naar 
getuigen van de ontsnapping van een ezel 
op woonzorgboerderij de Reigershoeve.

Heemskerk, 02-09-2017
Omstreeks 10.00 uur woensdag 31 
augustus ziet een medewerker een ezel 
langs het keukenraam lopen. De hierop 
gewaarschuwde dierenmedewerkers 
hebben met veel moeite de ezel (niet)
luisterend naar de naam Riko, kunnen 
vangen en op het grasveldje terug kunnen 
zetten. Dat Riko vanzijn uitstapje heeft 
genoten, moge duidelijk zijn; de volgende 
dag zien de medewerkers en bewoners hem 
wéér parmantig door de tuin galopperen. 
Hoe Riko heeft kunnen ontsnappen, wordt 
nog onderzocht. De politie roept getuigen 
op zich te melden. “Wij kunnen nog geen 
conclusies trekken, maar vooralsnog denken 
wij niet dat er opzet in het spel is”, aldus een 
woordvoerder.

Deelnemers van de dagbesteding zijn blij 
dat Riko weer veilig op zijn veldje staat.


