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In dit nummer:
Hoe gaat het bij de
dagbesteding?

Deze tijd waarin we genoodzaakt zijn om afstand te
houden en voorzichtig te zijn, is voor velen van ons niet
makkelijk. Het leven lijkt op het moment letterlijk even
stil te staan. Tegelijkertijd komt het mooie weer opzetten
en zien we hoe de lente zijn intrede doet. Dit zorgt bij
iedereen voor nieuwe energie en er gebeuren allemaal
mooie dingen op de Reigershoeve. Soms is het net alsof
binnen het terrein de crisis even niet leeft. Helaas kunnen
familie, vrienden en vrijwilligers deze mooie momenten
niet van dichtbij meemaken. De Reigershoeve heeft er
een nieuwe missie bij gekregen; het in contact blijven
met elkaar op afstand. Met deze Snavelklepper willen
we jullie ook weer een stukje deel uit laten maken van al
het moois wat er gebeurt op onze Reigershoeve!
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Hoe gaat het met de dagbesteding in
tijden van Corona?

Op 19 maart komt het bericht dat onze
dagbesteding
moet
sluiten.
Hoewel
wij natuurlijk begrip hebben voor de
maatregelen komt het wel hard aan. Maar
wij zouden de Reigershoeve niet zijn als wij
niet direct aan de slag gaan om te kijken of
wij onze deelnemers toch dat steuntje in de
rug kunnen blijven geven.
Ons belangrijkste punt is contact blijven
houden met de deelnemers en de
mantelzorgers. Een mooi medium hiervoor is
familienet. Door het plaatsen van berichtjes,
foto’s en filmpjes willen wij laten zien dat
wij aan ze denken en dat ze niet vergeten
worden. Af en toe brengen we iets langs bij
alle deelnemers, bijv. een “goodie-bag”met
daarin diverse quizzen, tips voor activiteiten
en een klein presentje. En wat is het dan
fijn om iedereen even te zien en te spreken!
Iedere week plaatsen wij op familienet de
antwoorden van een quiz.
Wekelijks bellen wij de deelnemers en hun
mantelzorgers op. We vragen hoe het gaat,
bieden een luisterend oor en bedenken
of wij nog meer kunnen betekenen. Wat is
iedereen blij met dit contact! In uitzonderlijke
gevallen maken wij met iemand een
wandeling, met in achtneming van de 1,5
meter afstand. De uurtjes die wij over houden
besteden wij aan achterstallige klusjes; de
keuken opruimen en schoonmaken, het
atelier opruimen, de vogels voeren, en wat
klusjes in de kas of de tuin.

Sinds 20 april zijn wij weer voor enkele
deelnemers open, met in acht neming van
de 1,5 meter afstand en hierop aangepaste
activiteiten. Om contact tussen de
deelnemers van de dagbesteding en
de bewoners te voorkomen is er een
hek geplaatst. De bewoners kunnen
in zijn geheel gebruik maken van de
middentuin en de dagbesteding gebruikt
de ontmoetingsruimte en de voortuin. Best
gek, maar wel ontzettend fijn dat we op
deze manier toch open zijn!
Zo maken wij er wat van in deze Coronacrisis. Met elkaar en voor elkaar!
Team dagbesteding.

Gedicht
Het zijn voor iedereen moeilijke
tijden
Fred staat steeds naar buiten te
kijken
Hij snapt het niet en wil naar huis
Naar de Reigershoeve daar voelt
hij zich thuis
Ik leg hem uit: dat kan nu even
Ddd
niet
Dat doet hem veel verdriet
Hij is onrustig , ik leg steeds maar
weer uit waarom
Gelukkig weten we, achter de
wolken schijnt de zon
We vertrouwen, het komt wel
weer goed
Als iedereen maar doet wat moet
Dank voor alles wat jullie doen
Op afstand een knuffel en een
zoen
Lies Sliep
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Liefde in tijden
van Corona

Nico woont sinds 1 februari 2019 op de
Reigershoeve. Hij is bijna 47 jaar getrouwd met
Diny. Ze hebben een zoon en drie dochters en op
dit moment 6 kleinkinderen, maar er is nog een
tweeling onderweg. Het is een prachtig stel met
heel veel liefde voor elkaar.
Diny gaat bijna iedere dag naar Nico toe, héél
soms slaat ze een dagje over. Ze probeert dan
met Nico naar buiten te gaan, wandelen of
fietsen. Andere dagen zet ze zijn trein op of
doen ze samen een balspel en praten gezellig.
De kinderen van Nico komen ook wekelijks en
dan is er nog bezoek van familie en vrienden.
Toen Diny hoorde van de maatregel dat er geen
bezoek meer mocht komen, had ze er erg veel
moeite mee dat de verzorgenden wel binnen
mochten komen en zij niet. Natuurlijk heeft ze
begrip voor de maatregel en ze accepteert het,
maar het is gewoon ontzettend moeilijk als je
iemand waar je zoveel van houdt niet kunt zien
en aanraken. Nico volgt iedere avond het nieuws
en heeft ook het volste begrip dat er geen bezoek
mag komen. “Zo zorg je ervoor dat het hier niet
binnenkomt, want daar ben ik wel bang voor”.
Ze hebben nu op een hele andere manier contact.
Ze sturen kaartjes en spreken elkaar iedere dag
via de telefoon en facetime. Diny vindt dit best wel

lastig. Nico zit veel met zijn ogen
dicht en daar wordt ze soms
verdrietig van. Ze mist het fysieke
contact heel erg. Normaal gesproken
als hij met zijn ogen dicht zit en ze
pakt zijn hand of geeft hem een kus,
verschijnt er een glimlach op zijn
gezicht. Nico vindt het erg leuk om
steeds kaartjes te ontvangen en het
beeldbellen vindt hij een positieve
ontwikkeling; op deze manier heb
je toch nog contact met elkaar en
kan je elkaar zien. Maar ook hij mist
natuurlijk het lichamelijke contact, de
kus en de knuffel.
Ze zijn nog nooit eerder zo lang van
elkaar gescheiden geweest, maar
het bijzondere is dat Diny helemaal
niet het gevoel heeft dat ze hem
zolang niet heeft gezien. Ze denkt
dat dat komt omdat ze zich totaal
geen zorgen hoeft te maken over
Nico. Het is voor haar een enorme
geruststelling dat ze weet dat hij
goed verzorgd wordt, dat hij veel
liefde krijgt. Hij zegt ook vaak tegen
haar dat hij het “hier zo goed heeft”.
Verder krijgt ze van de verzorging
heel veel filmpjes, berichten op
familienet, en telefoontjes. “Ik kan
je niet vertellen hoe fijn dit is”. Het
gemis is groot, maar doordat hij op
de Reigershoeve woont, zijn er geen
zorgen en kan ze positief blijven in
deze situatie. Ze weet zeker dat als
hij ergens anders had gewoond ze
hem in deze situatie naar huis had
gehaald.
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Ze weet dat het tegen de visie in ging
om de poort te sluiten, maar wil alle
medewerkers een enorm compliment
geven omdat de visie nog steeds overeind staat!
Verder merkt ze wel dat het rustiger is
thuis. Ze ging toch altijd een paar uur
naar Nico toe en dat valt nu weg. Ze is
thuis allerlei klusjes aan het doen, o.a.
foto’s uitzoeken. Maar foto’s van Nico,
wordt ze emotioneel van, die legt ze nog
even weg. Ze hoopt dat ze Nico heel
snel lekker vast kan pakken en hem een
hele dikke knuffel kan geven en Nico
wacht met smart op deze omhelzing!

Dier en tuin
Twee kleine schattige roze varkentjes
kwamen weken geleden bij ons wonen.
Onze Ria was namelijk na het overlijden
van Henk nogal eenzaam. Om ze langzaam aan elkaar te laten wennen hebben ze een tijdje naast elkaar geleefd
met een afscheiding er tussen. Deze is
inmiddels weggehaald en de varkens
leven in pais en vree bij elkaar.

Hoera, ook Ringo, John, Paul en George
hebben door dat de lente aangebroken
is. Ze zijn ontwaakt uit hun winterslaap
en laten zich weer zien aan de oppervlakte. Af en toe liggen ze heerlijk met
hun ruggetje in de zon.
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Dier en tuin
Konijnendrama
gebaseerd op een waargebeurd verhaal
Het gewone boerenleven kan hard zijn. Dat
bleek maar weer op de avond van 6 april. Een
aantal bewoners van woning 5C stond rondom de
konijnenheuvel. Zij genoten van de mooie avond
en de schattige jonge konijntjes (zo zacht, zo
lief!) die vrolijk op de heuvel ronddartelden.
Helaas, daar kwam Terror Tijger, de buurkat
aangeslopen!
Voordat de bewoners konden beseffen wat er
gebeurde, griste de dikke rode kater het ene
na het andere pluizige konijntje uit de berg.
Tijger wilde zijn vangst naar zijn lieve baas Sjuul
brengen. Sjuul aarzelde geen moment en kwam
gelijk in actie! Hij is de enige op de Reigershoeve
die Tijger een beetje onder controle heeft. Hij
pakte het dier en redde het schattige zwarte konijntje uit de klauwen van Tijger. Het
geschrokken beestje kalmeerde in Sjuuls armen. Sjuul had een sombere dag achter de
rug. De coronacrisis was hem niet in de koude kleren gaan zitten. Maar nu was hij een
HELD, zo vonden zijn medebewoners en begeleiders. Hij praatte en streelde het diertje
en zowel het konijntje als Sjuul knapte zienderogen op. Het konijntje mocht terug naar
zijn holletje. En Sjuul ging stralend naar binnen.
Hoe het met de andere babykonijntjes afliep, zeggen we liever niet.
We houden je in de gaten Tijger!

Knuffelkoeien

Gelukkig hebben we ook leuk dierennieuws; er zijn twee nieuw bewoonsters
op de Reigershoeve komen wonen. De
dames hebben het tot nu toe erg naar
hun zin. Ze houden erg van mensen
en worden graag geaaid en geknuffeld. En een nog leukere verrassing;
beide dames schijnen in verwachting
te zijn. De kalfjes worden eind oktober/
begin november verwacht! De dames
hebben nog geen naam. We hebben
de deelnemers van de dagbesteding
gevraagd om leuke en originele namen
te verzinnen. Wordt dus vervolgd.
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Vlak voor de dagbesteding moest
sluiten, hadden we een gesprek over
Corona. Een mevrouw snapte niet zo
goed alle ophef, “joh, als het tijd is, ga
je”.

Dhr K: “wie heeft deze regel bedacht
eigenlijk”. Ik zeg dat de regering dat
is geweest. “Zijn ze helemaal gek
geworden, verdienen ze daar zoveel
geld voor?”

Ik was aan het wandelen met een
deelnemer van de dagbesteding. We
spraken over het virus en dat we daarom
afstand moesten houden. Hij gaf aan dat
hij het allemaal op televisie volgde. Hij
wist ook wat Corona was. “Corona dat
zijn toch die balletjes die je op het nieuws
ziet, die op en neer gaan en dan tegen
je aan komen?”

Het is nacht, een bewoner is wat
verkouden, hij hoest en niest. We
maken ons eerlijk gezegd een beetje
zorgen. Het zal toch geen Corona
zijn? Hij komt naar de woonkamer,
hij kan niet slapen. Ik zit aan tafel
te werken. Er liggen papieren, een
doosje handschoenen en een laptop
waar ik mee bezig ben. Hij pakt de
papieren op, bekijkt ze, pakt het doosje
handschoenen en schuift de laptop
iets opzij. “Oeps” denk ik “ik moest
juist deze nacht wat afstand proberen
te houden”. Ik haal de spullen zo
achteloos mogelijk bij hem vandaan
en zeg: “Ik haal dit even weg, want
we zitten met dat virus he? Wat een
rare tijd is het toch”. Een half uur later
zit ik op de bank en hij nog aan tafel.
De televisie staat aan. Ik nodig hem
uit om op de andere bank te komen
zitten. Waarop hij zegt; “maar dan zit
ik toch te dicht bij je?” Ik vond dit een
ontroerend moment en gelukkig bleek
de volgende dag dat deze bewoner
geen Corona had!

Dhr B. begrijpt goed waarom zijn vrouw
niet mag komen. Op een vroege
ochtend meldt hij zich af bij de zorg. “ik
ga naar mijn vrouw, want zij zit alleen en
ik zit in een groep. Ik kom het einde van
de dag weer terug”
Een gesprek met de heren van woning D.
Ik vraag hoe lang geleden is het geweest
dat je zo lang gescheiden ben geweest
van je grote liefde? Eigenlijk nog nooit
zeggen de heren één voor één. Maar ze
komen samen wel tot de conclusie dat
er misschien tussen de jonkies hier nog
wat nieuws te vinden is.

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.
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Vrijwilligerswerk
Dieren verzorgen, hokken
schoonmaken, poep scheppen,
schoffelen, planten verpotten en
water geven. Zomaar een paar
werkzaamheden die onze (tuin)
vrijwilligers normaal gesproken
doen. Maar gelukkig springen de
medewerkers én de bewoners in!
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Wat een lieve mensen!!

Op 26 maart verrasten onze overburen
ons met maar liefst 100 bossen
tulpen! Alle woningen zijn opgevrolijkt
en veel medewerkers konden met een
bosje bloemen naar huis. In de avond
kregen wij ook nog 36 orchideeën van
een voor ons onbekende gever. Heel
erg bedankt!
Vrijwilliger Peter Poirree van de
dagbesteding heeft voor de bewoners
knutselspullen gebracht, zodat zij zelf
aan de slag konden om mooie kaartjes
te maken. Voorwaarde was wel dat hij
zelf ook een kaartje zou krijgen. Wat is
het resultaat mooi geworden!
Kelly Gouman van Tasty Kitchen heeft
cupcakes gebracht waar we heerlijk
van gesmuld hebben! Vrijwilliger Rob
heeft zelf 6 heerlijke boterkoeken
gebakken voor de bewoners.
En vrijwilliger Ria Bloem kwam met
lieve zelfgemaakte paaspresentjes
voor alle bewoners.

Edouard heeft regelmatig bij ons opgetreden.
Toen hij hoorde dat de verpleeghuizen op slot
gingen, bood hij direct aan om, geheel belangeloos via Skype een digitaal optreden te verzorgen voor onze bewoners. In de week van 23
maart heeft hij voor iedere woning afzonderlijk
een half uur online opgetreden. De bewoners
hebben hier van genoten.
Ook onze eigen Quintin verzorgt regelmatig
een huiskamerconcert. Er wordt wat afgezongen en gedanst in de woningen! Edouard en
Quintin bedankt!
We zijn ongetwijfeld nog veel mensen vergeten, en we krijgen nog steeds regelmatig attenties van vrijwilligers, (oud) familieleden en
andere betrokkenen. Iedereen bedankt!
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Hoe is het om als verzorgende te
werken tijdens de corona crisis?
Door de komst van corona in ons land veranderde
er ineens veel. Extra letten op de hygiëne, vaker
handen wassen, afstand houden, thuisblijven bij
verkoudheid, scholen dicht en verpleeghuizen op
slot. Dit heeft ook veel invloed op het werk van de
woonzorgbegeleiders.
Overdracht op 1,5 meter
afstand
Het is 7.30 in de ochtend. Het zit
erop voor de nachtdienst en de
dagdienst is gearriveerd. Het is
tijd voor de overdracht. Maar in
de gebruikelijke ruimte kan geen
1,5 meter afstand worden gehouden. Dus vindt de overdracht
buiten plaats. Gelukkig hebben
we al weken prachtig weer, dus
een echte straf is het niet. Als het
regent? Geen idee, daar doen we
niet aan!

De lente is er en wat brengt deze
ons gelijk al mooi weer! De zon is
meer dan welkom! Er wordt van
genoten!

Om een indruk te krijgen hoe het is om in deze
tijden te werken als verzorgende heb ik een
interview met Linda Deurholt van team 5F.
Allereerst: Ben je bang voor het virus?
Nee, eigenlijk niet. We doen wat we kunnen om
ons en de bewoners te beschermen en meer
kan je niet doen. We beschikken gelukkig over
genoeg beschermingsmateriaal bij een eventuele
besmetting. We krijgen veel informatie van het
bestuur en voelen ons enorm gesteund.
Hoe vindt het thuisfront het dat je in deze
tijden doorwerkt?
Mijn gezin heeft er geen moeite mee, hoewel
ik wel merkte dat toen er sprake was van een
mogelijke besmetting er ineens meer vragen
werden gesteld over hoe we dan te werk gingen
etc.
En toen was daar ineens een vermoeden
van corona. Hoe was dat?
Mijn eerste gedachte was : “ Ojee, iedereen in
quarantaine, hoe gaan we dat doen?”. Dan
komt het ineens dichtbij. Het was mooi om te
zien dat we met zijn allen heel daadkrachtig,
praktisch en nuchter aan het handelen waren.
De bewoners kregen er gelukkig niet heel veel
van mee, behalve dat er wat onrust was, omdat
ze niet naar buiten konden. Toen het bericht
kwam dat de test negatief was gingen we met de
bewoners in polonaise naar buiten! En bij menig
personeelslid ging thuis de fles wijn open. Achteraf
beschouwden we dit als een goede generale
repetitie.
Wat moet er gebeuren als er een bewoner
positief getest wordt?
Als de bewoner niet erg ziek is en niet in het eigen
appartement kan of wil verblijven, zal helaas
tegen de visie in, de woning op slot gaan. In
dat geval gaat de gezondheid boven de visie.
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We zullen met beschermingsmateriaal
gaan werken en er mag geen
uitwisseling zijn met personeel van
andere woningen. Alleen het team dat
in die woning werkt kan de diensten
draaien, inclusief de nachtdienst. Als de
bewoner in het eigen appartement blijft
mogen de overige bewoners wel naar
buiten, mits ze niet in contact komen
met bewoners van de andere woningen.
Wat voor invloed heeft dit allemaal
op je manier van werken?
Je bent erg gefixeerd op de gezondheid
van de bewoners. Ieder hoestje, kuchje
wordt onder de loep gelegd. Ook moet
je goed bedenken hoe je met de hygiëne
bezig bent. Fysiek contact met de
bewoners is niet te vermijden, dus dit
hebben we gewoon zoals altijd. Alleen
ben je er van bewust dat je na ieder
contact je handen goed moet wassen.
Dan komt het moment dat er geen
bezoek meer mag komen. Hoe ga je
daar mee om?
Nou, dit heeft wel het beste in ons naar
boven gehaald. Zowel bij het personeel
als bij de familie. Kaartjes sturen,
bellen, skypen, filmpjes en berichten
via familienet of email. Alles wordt uit
de kast gehaald om in contact te blijven
met elkaar. Familieleden bakken cake en
brengen paaskransen. Dit wordt bij het
hek neergezet en wij halen het dan op.
Verloopt een dag nu veel anders
zonder bezoek?
Je merkt wel dat er minder hectiek in de
woning is. En het vergt wat meer van
ons, omdat wij het gemis van familie
proberen op te vangen door meer
contactmomenten aan te bieden.
Wat is de impact van dit alles op de
bewoners?
Omdat er geen bezoek komt is er
natuurlijk wel een gemis bij de
bewoners, ze zijn meer zoekende naar
contact. We leggen meerdere malen per
dag uit waarom er geen bezoek mag

komen maar ze begrijpen het niet altijd. Het is wel bijzonder dat je op de
werkvloer eigenlijk geen erg hebt van
de coronacrisis. Binnen de muren van
de Reigershoeve wordt volop genoten
van de kleine dingen, van het mooie
weer en de tuin.
Hoe is het contact met de mantelzorgers op afstand?
Wij voelen een enorme betrokkenheid
en steun vanuit de familie. Wij krijgen
veel positieve reacties. We bemerken
ook dat we wat kortere lijntjes hebben.
Nu maak je het contact direct omdat
dit telefonisch gebeurt. Wat opvallend
is dat er nu veel meer contact is dan
dat er ooit is geweest. In plaats van
bijvoorbeeld 2 x per week hebben de
bewoners, en dus ook wij iedere dag
contact met de familie. Heel mooi om
te zien is dat sommige bewoners zo
ontzettend genieten van het beeldbellen. Zo hebben ze op afstand veel vaker
bezoek. Hoe mooi zou het zijn als we
dit kunnen vasthouden voor de toekomst?
Hoe zie jij een versoepeling van de
maatregelen voor bezoek voor je?
Dat zou fantastisch zijn. Bijvoorbeeld
één vaste persoon per bewoner. Bezoek
alleen in het appartement. Denken in
mogelijkheden en creatieve oplossingen
bedenken. Zoals we steeds doen en dus
zullen blijven doen!
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Postduiven
Er is iets bijzonders aan de hand op de Reigershoeve
Bewoners ontvangen ineens ontzettend veel post.
Enorme hoeveelheden kaarten, brieven en kleine presentjes worden verstuurd. Zou dit iets te maken hebben met de komst van vele duiven op het terrein of
heeft het een andere oorzaak?
Hoe dan ook, er ontstaan veel mooie momenten als
de bewoners hun post ontvangen van hun partners,
kinderen en kleinkinderen. En veel bewoners komen
tot de conclusie dat ze eigenlijk al jaren niets meer
verstuurd hebben, terwijl het zo’n mooi gebaar is!
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Hoe is het wonen op de
mogen studeren, dat vond ik erg fijn. Dan
Reigershoeve tijdens de Corona? kan ik weer echt studeren.

Door de toestand met het Coronavirus
is het niet meer mogelijk om bezoek
te ontvangen of er op uit te gaan. Wat
vindt u daarvan?
Mijn familie en vrienden spreek ik
regelmatig door de telefoon, maar ik mis
ze wel. Ik krijg veel kaartjes. Ik kan het
goed vinden met sommige bewoners en ik
wandel graag in de tuin, soms al heel vroeg
in de ochtend. Daar heb ik veel plezier in.
Wat ik wel mis, zijn mijn fietstochtjes. Ik
heb mijn eigen fiets en vind het heel fijn
om een eind te gaan fietsen. Dat kan nu
niet. Maar gelukkig blijven er nog heel veel
leuke dingen over. En ik weet dat het
tijdelijk is.

Het is een mooie zonnige ochtend als
ik mevrouw Ineke Stuifbergen ontmoet
buiten, bij woning F, waar zij sinds 10
januari dit jaar woont. Ineke vertelt mij
dat ze hiervoor in Bakkum woonde, in
een mooie flat.
Oorspronkelijk komt
ze uit Rotterdam. Ineke heeft aan het
conservatorium gestudeerd, muziek en
beweging, en dit is al gauw een mooi
gespreksonderwerp voor ons. Voor Ineke
is muziek erg belangrijk en ze speelt
graag op haar piano die ze meeverhuisd
heeft. Ik leg haar uit wat de bedoeling
van dit gesprek is; een interview voor in
de Coronaklepper. Ze wil hier graag aan
meewerken.
Hoe bevalt het u om hier te wonen?
Ik was in het begin erg twijfelachtig,
was bang dat ik me aan allerlei regeltjes
moest houden. Maar dat valt me erg
mee. Mijn dagindeling is eigenlijk niet
eens zo heel erg veranderd. Ik kan hier
doen wat ik fijn vind. Naar buiten gaan,
bij de dieren zijn en me terugtrekken in
mijn eigen appartement als ik dat wil. Ik
wil graag piano spelen. Dat is soms wel
lastig omdat de tv vaak aanstaat en ik
de anderen dan niet wil storen. Ik heb
onlangs al een keer in de Vrolijke Merrie
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Het is natuurlijk wel wat rustiger en
stiller hier op de Reigershoeve dan
wanneer er familie en vrijwilligers etc.
rondlopen. Hoe ervaart u dit?
Ik hou van de rust en stilte. Ik kan me goed
vermaken en ik vind het wel prettig als het
rustig is. Ik mis mijn kinderen wel; mijn
dochter en mijn zoon, die zou ik graag nog
eens zien. Hopelijk duurt het niet te lang
en kan ik ze dan weer zien.
Maar voor nu is het fijn dat ik ze vaak
spreek. Beeldbellen is ook mogelijk maar
ik vind dat moeilijk, ben meer gewend aan
gewoon praten door de telefoon.

De snavel klepper
april 2020
Een aroma Vaporizer cadeau
Begin dit jaar zijn Karin en Kiri, twee masseuses,
begonnen met het geven van handmassages
aan de bewoners van de Reigershoeve.
Dit deden zij vrijwillig, zij willen ouderen een
ontspannend moment geven met deze
massages. Door de Coronacrisis moesten zij hier
echter weer mee stoppen.
Kiri belde mij vorige week dat de leverancier van
de massageoliën een verdampingsapparaat
wilde uitreiken aan één van de instellingen waar
gemasseerd werd en Kiri heeft gezorgd dat dit
de Reigershoeve werd. Woensdag kwam zij
mij de prijs overhandigen. Hopelijk gaan vaak
genieten van de heerlijk geurende oliën op de
Reigershoeve! Heel fijn!

Corona Reigershoeve
kledinglijn
Wat een ongekend talent toch op
de Reigershoeve. Dankzij de inspanningen van Silvia en Marcella
zijn we nu nog beter voorbereid
als het coronavirus toch mocht
binnenkomen op de Reigershoeve. Ze hebben prachtige schorten
genaaid, zelfs voor elke woning
met een bies in een eigen kleur
afgewerkt! Dit omdat er een groot
tekort is aan wegwerpschorten.
Deze schorten zijn geïmpregneerd zodat ze waterafstotend zijn
en beschermen dus
goed. Na gebruik
moeten ze worden gewassen op 60 graden
en even opnieuw
worden ingespoten.

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!

