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In dit nummer...

Het geluk van 5 jaar Reigershoeve

Toen en nu
Tijdlijn
Pionieren, hoe was dat?
Hoe is het nu met?
Feestdagen
Dagbesteding, een korte geschiedenis
Nachtdienst
Creatief atelier
Ingezonden brieven
Mooie momenten
Onverklaarbare zaken
Wist je datjes
Zoek de verschillen
Kermis

In onze familie bestond al jarenlang het ‘gezegde’:
“reigers brengen geluk”, vandaar de naam
Reigershoeve. Vijf jaar geleden kwamen de eerste
bewoners hier wonen. Daarna kwamen ook mensen naar
onze dagbesteding. Ze hadden allemaal de pech te zijn
getroffen door een vorm van dementie. Ons doel was
hen een mooie omgeving te bieden waar het leven de
moeite waard is. Op grond van de ervaringen binnen
onze eigen familie hadden we een idee wat daar voor
nodig was. Gewapend met kennis uit de wetenschap en
goede voorbeelden van andere zorginstellingen gingen
we van start.
Het geluk was met ons: We kregen een prachtige plek
aan de Oosterweg op één van de mooiste plekjes van
Heemskerk, vlak bij het landgoed Marquette waar veel
reigers nestelen.
Maar met een mooie plek ben je nog niet. Voor een omgeving waar het leven de moeite waard is
heb je mensen nodig.
Ons allergrootste geluk was dat we die mensen gevonden hebben.
Bevlogen medewerkers, toegewijde vrijwilligers (veel meer dan we ooit
durfden dromen), betrokken familieleden en vrienden. En niet in de
laatste plaats de bewoners en deelnemers van de dagbesteding.
Als we na vijf jaar Reigershoeve de balans opmaken overheerst bij ons
een groot gevoel van geluk. En dat geluk hebben we te danken aan
al die mensen om ons heen.
We willen al die bijzondere, lieve, leuke, fijne mensen die soms heftige
en verdrietige maar ook heel veel mooie momenten met ons delen
op de Reigershoeve, enorm bedanken!

Henk en Dieneke
Foto’s: kunstwerken voor de Reigershoeve (te bezichtigen in de Vrolijke Merrie)
schilderij van een reiger door Jan Weenink
beeld van een reiger door Eri Pol

Tijdlijn
2006-2013

Er werden heel veel fondsen
aangeschreven en activiteiten
gedaan om geld op te halen
voor de Reigershoeve.
Hiernaast foto’s van
“Tussen Kunst en Gunst”

2006

Henk en Dieneke komen op het briljante idee
om ‘De Reigershoeve’ te gaan starten.

Februari 2013
De bouw gaat beginnen!

Oosterweg zonder
de Reigershoeve

April 2013

Dieneke inspecteert of
de bouw op schema loopt.

September 2013
Start scholingsweken
personeel
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Toen Yarti op de Reigershoeve kwam
werken werd de kale hoek bij woning C
door haar omgetoverd tot De ArtYard

Nog voordat de Reigershoeve open
was werd er door vrijwilligers al
hard geklust. Oude meubels werden
opgeknapt in Oosterweg 5d.

Tijdlijn

Oktober 2013

Start Reigershoeve

Januari 2014
Officiële opening van
de Reigershoeve door
Willem-Alexander en
Máxima. Waarschijnlijk
hadden Henk en Dieneke
een vooruitziende blik...

2014

Wilma bedenkt
de Reigershoeve
bibliotheek

2014

Een bioscoop met echte
bioscoopstoelen!

2013-2018

Er wordt keihard gewerkt
door medewerkers
en vrijwilligers om de
Reigershoeve steeds
mooier te maken.

2014

We krijgen een
Reigershoeve bus
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Jeu des Boules, het blijft leuk! Vooral
met een glaasje wijn, een frans kaasje
en franse chansons.

Tijdlijn

Oktober 2014
Groot feest want we
bestaan 1 jaar

2014
De hooiberg wordt
gebouwd

2014
Stal voor de
pony’s verrijst

2014
‘t Winkeltje wordt
geopend

21 november 2014

2014
Eerste oogst
eigen moestuin

John en Sandra hebben
elkaar leren kennen op
de Reigershoeve en gaan
trouwen! Het kado van
de Reigershoeve is een
prieeltje waar niet alleen zij
veel gebruik van maken.

2014
De duiventil
wordt gebouwd
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We begonnen met twee konijntjes: Bella en
Donna. Al gauw regelde Wilma dat de witte
konijntjes uit haar vorige huis ook op de
Reigershoeve kwamen wonen. Op een dag
sprong een duinkonijn over het hek... En toen
ging het snel... Wat konijnen wippen als...
Toen we de konijnenpopulatie eindelijk onder
controle hadden werd Konijnenpension Jente
geopend, Een project van Arie. Helaas kwam
de vos afgelopen winter langs en die at ze
allemaal op. Daarom wonen er nu Vlaamse
Reuzen op de konijnenberg.

blijf

erkensver
Het eerste vak

Tijdlijn
februari 204

Opening dagbesteding

januari 2015

2014

We krijgen een
tovertafel

Doorstart Dagbesteding

Mei 2014
Keverrit

augustus 2014
april 2014

Eerste keer
Wilde Merrie

Eerste Reigershoeve
University

Pionieren... hoe was dat?
Daniëlle Geijs aan het woord

Wat is voor jou een mooie
herinnering / anekdote uit de
afgelopen 5 jaar?

Hoe was het om als pionier bij de
Reigershoeve van start te gaan?
Ik kan me de eerste
introductieweken waarin we
allerlei informatie kregen over
de visie en het werken met
mensen met dementie nog
goed herinneren. Ik vond het
vooral heel fijn om nu een
groep collega’s om je heen te
hebben die heel enthousiast
zijn en om samen een visie te
delen waar iedereen helemaal
achter staat. Na deze 2 weken
was het zover, het avontuur ging
voor ons beginnen. We zaten
letterlijk op een roze wolk en dan
is de realiteit van het opnieuw

Danielle met een van de eerste bewoners voor
het eerst op de duofiets.

opstarten met zowel nieuw
team als nieuwe bewoners best
even slikken. De eerste weken
waren behoorlijk hectisch. Zeven
verhuizende bewoners die nog
erg moeten wennen en wij
moesten ook onze draai vinden
in het werk. Je bent voorbereid
maar wanneer je daadwerkelijk
begint loop je toch tegen van
alles aan. Met hulp van elkaar en
familie kwamen we er wel altijd
weer uit en dat zorgden juist weer
voor mooie en onvergetelijke
momenten.

Tijdlijn

Ik vind het moeilijk om 1 mooie
herinnering uit te kiezen omdat
ik bij het noemen van 1 zoveel
andere mooie momenten te kort
zou doen.
Het mooiste is toch de mensen
die je leert kennen en de
bijzondere band die je met de
bewoners opbouwt. Met elkaar
deel je momenten van vreugde
maar ook momenten van angst,
boosheid en verdriet. Ik vind het
heel mooi dat je in de schaamte,
angst en onrust die dementie
met zich meebrengt een stuk
vertrouwen en veiligheid kan
bieden. Dat is heel waardevol.
Ook is het, omdat je juist de
moeilijke momenten kent,
geweldig als je iemand ergens
intens van ziet genieten, heel
hard ziet lachen of helemaal

februari 2015

21 feb 2015

Bezoek Dames THe met lovende
beoordeling (5 The-kopjes)

Huwelijksaanzoek Thijs
tijdens bruidsmodeshow

Wat is je grootste wens voor de
Reigershoeve over 5 jaar?
op ziet gaan in een bepaalde
bezigheid.
Daarnaast is er de fijne en hechte
samenwerking met collega’s: Met
elkaar steeds zoeken naar de
beste oplossing en elkaar helpen
en steunen in moeilijke situaties.
Ik vond het ook erg leuk om
ons enthousiasme over te
brengen en mee te werken aan
verschillende symposia. Laten
zien hoe belangrijk en leuk het is
om activiteiten aan te bieden en
te stimuleren gedurende de dag
in het symposium: Activiteiten;
Gewoon doen! Naar buiten
brengen waarom je zo blij wordt
en trots bent op het vak in het
symposium: Mooi werk.

Ik heb eigenlijk niet zo heel veel
te wensen omdat ik vooral graag
zou willen dat de Reigershoeve zo
blijft als hij is. Het hoeft niet groter
of mooier. Het moet gewoon
passen en een thuis bieden voor
de mensen die er zijn.
Natuurlijk moeten we op de
hoogte blijven en meegaan met
nieuwe ontwikkelingen, en wat
dat betreft hoop ik dat we blijven
pionieren om de beste zorg te
kunnen blijven bieden.
Als laatste hoop ik dat de
positiviteit en het enthousiasme
van het begin altijd zal blijven. Het
werk kan best zwaar zijn. Laten we
nooit uit het oog verliezen waar
we het voor doen en hoeveel we
al gedaan hebben!

maart 2015
Opening Koos-pleintje

2015

Reigershoeve krijgt haar
eigen ansichtkaarten

Februari 2015
februari 2015

Bruidsmodeshow

Activiteitendiensten
starten

Pionieren... hoe was dat?
Alexandra Castricum
aan het woord

Hoe was het om als pionier bij de
Reigershoeve van start te gaan?
Heel spannend! Mijn eerdere
werk ervaringen waren in de
horeca en detailhandel, ik heb
hier altijd met veel plezier gewerkt
maar miste iets in mijn werk dat
me voldoening gaf. Nadat ik
aangenomen was door Henk en
Dieneke was ik super blij en ook
wel een beetje geschokt omdat
Henk mij vertelde dat ik de enige
was die geen eerdere ervaringen
in de zorg had, ik moest het nu
wel gaan waarmaken.
Tijdens de scholingsdagen
werden we door Henk en Dieneke

ingewijd in de visie voor de
Reigershoeve en hebben we
een stevige band opgebouwd
met elkaar. Het bleek al snel
dat wat we gingen doen heel
bijzonder was. Ik had aan
Dieneke gevraagd welk boek
ik kon lezen om mij voor te
bereiden op de manier waarop
we bij de Reigershoeve gingen
werken en had deze voordat
de scholingsdagen van start
gingen gelezen. Dit was van Tom
Kitwood, zijn boek ‘Dementia
Reconsidered’ In dit boek en
tijdens de scholingsdagen

hebben we het gehad over de
6 behoeftes van mensen met
dementie: Gehechtheid, Comfort
(troost, geruststelling), Identiteit,
Bezigheid, Inclusie en deze 5
zijn alle verbonden met het
ontvangen en geven van Liefde.
De gebouwen waren nog niet
af en de tuin nog grotendeels
leeg, we zaten op het beton en
het was nog spannend of alles
op tijd af zou zijn voordat de
1e bewoners zouden arriveren.
We werden als snel ingedeeld
in de teams waarbij ik in team c
kwam. We werden door Dieneke
gebrainwasht in de visie door
te benadrukken dat we niet op
een woning werken maar in een
woning of niet in een huisje maar
in een woning zodat er een goed
besef was dat we de woning niet
moesten beschouwen als onze
woning maar als de woning van
de bewoners. We hebben het
niet over dementerenden maar
over mensen met dementie,
zodat we altijd in ogenschouw
houden dat hoe ver iemand in zijn
dementie zit, er altijd die persoon

Tijdlijn

is die vroeger danste en lief had
en kinderen kreeg en als hobby
schilderde en……..!
Ik heb de eerste 3 dagen
gewerkt, de dag dat de 1e
twee bewoners arriveerden
moesten we de ruimtes nog
schoonmaken, er waren geen
boodschappen, onvoldoende
meubels, keuken apparatuur
etc. Die eerst dag werkte ik met
Gerrie en iedereen van het team
kwam om te helpen, er werden
boodschappen gebracht door de
ene collega, de andere hielp met
schoonmaken, weer een ander
ontving de familie en hielp met
invoeren van het zorgleefplan.
We hebben met elkaar alles op
poten gezet, van het bedenken
hoe we de medicijnmap gingen
opzetten tot het dagelijkse reilen
en zeilen van het huishouden
samen met de bewoners. Daarbij
was er altijd de visie die onze
leidraad was.
Ik heb heel veel gekeken naar
mijn collega’s en geobserveerd
om van ieder van hen te leren

en iets over te nemen dat dicht
bij mij lag. Ondanks dat ik niet
uit de zorg kwam heb ik nooit
het gevoel gehad dat ik er niet
toe deed, sterker nog ik werd
gewaardeerd voor mijn input en
ideeën die niet al gekleurd waren
door jarenlange werkervaring
in de zorg. Door mijn horeca
ervaringen was ik gewend om
“de klant als koning” te zien
en vond de visie eigenlijk in
dat opzicht heel normaal, veel
persoonsgerichte aandacht en
zo veel mogelijk de wensen en
gewoonten van bewoners in
stand houden, Ja, tenzij….! Als
team hebben we in dat eerste
jaar een enorm sterke band
opgebouwd en elkaar leren
waarderen in sterke punten
en elkaar leren accepteren in
minder sterke punten. Daardoor
hadden we het volste vertrouwen
in elkaar en konden we de visie
voortdurend naast onze werkwijze
leggen en deze bediscussiëren,
zonder het team gevoel te
verliezen. Ik vond het geweldig!

Wat is voor jou een mooie
herinnering / anekdote uit
de afgelopen 5 jaar?
In woning c waren alle bewoners
fysiek nog erg goed, we
gingen iedere dag erop uit
om boodschappen te doen of
gewoon voor een kopje koffie
of een visje te halen op de
vrijdag markt. Omdat iedereen
om 10.00 uur al aangekleed
was en ontbeten had gingen
we ook geregeld met de hele
bewonersgroep wandelend
naar het dorp. Gopal was altijd
de snelste van de groep, die
liep dan wat sneller vooruit en 1
van ons moest dan rennen om
hem in te halen want de andere
bewoners waren wat langzamer,
regelmatig liep hij dan een erf op
en trok aan de bel voordat wij
hem hadden ingehaald. Eenmaal
aangekomen bij de Dekamarkt
gingen de bewoners op zoek
naar lekkers aangespoord door
ons en kwamen we bij de kassa
met een heel gevarieerde kar

2015

Zeehond Sophie
komt op de Reigershoeve
wonen

2 augustus 2015

Geboorte van Jente, de
30tigste bewoners van de
Reigershoeve

27 oktober 2015

Inspiratiebezoek van
Inspecteur Generaal
Ronnie van Diemen IGZ

27 november 2015

2015

Symposium ‘Wat zullen
we nou beleven’ op de
Reigershoeve.

Aanschaf
fietslabyrint

2015

Onvergetelijke
Uilenshow

Vervolg Pionieren.. hoe was dat?
Alexandra Castricum
voor met lekkere dingen. Omdat
Gopal gek was op eten en hierin
een onbedwingbare neiging had
om alles in zijn mond te stoppen
gebeurde het vaak dat als alle
boodschappen op de band
lagen hij een greep deed naar
het rekje met de chocolade
repen en deze dan opat, de
kassière haar mond viel de eerste
keer open van verbazing, ik heb
haar uitgelegd dat ik deze na het
opeten en bemachtigen van de
wikkel van de chocoladereep
deze alsnog zou afrekenen, en
dat deze meneer niets kan doen
aan dit gedrag. Inmiddels zijn de
werknemers van de Dekamarkt
gewend aan ons en worden we
altijd fijn geholpen.

Pionieren... hoe was dat?
Wat is je grootste wens voor
de Reigershoeve over 5 jaar?
Mijn grootste wens is dat we de
visie dagelijks gebruiken om met
elkaar te bepalen of wat we
doen voor en met de bewoners
nog steeds volgens die visie is.
Om deze visie goed uit te dragen
en ernaar te handelen is de
participatie van familieleden
en de samenwerking met hen
enorm belangrijk, ik hoop dat de
Reigershoeve hier in gaat groeien.

Een andere mooie herinnering
is fietsen in de duinen op de
duofiets met Cees, Cees is gek
op de natuur en met name
vogels. Omdat Cees steeds
minder contact ging maken met
anderen of zijn omgeving was
het heel bijzonder om te zien dat
als wij op de fiets zaten, hij wees
naar vogels en de mensen die
ons tegemoet kwamen begroette
door te zwaaien of hallo te
zeggen.

Tijdlijn

Liesbeth de Boer aan het woord

Hoe was het om als pionier
bij de Reigershoeve van
start te gaan?
Na jarenlang in het verpleeghuis
en voor dezelfde werkgever
te hebben gewerkt, was het
wel even een dingetje om mijn
vaste contract op te zeggen.
Maar ik was helemaal toe aan
verandering. Eigenlijk heb ik
altijd al zo had willen werken
maar werd hierin beperkt door
allerhande regels binnen de
grote organisatie. De start was
spannend, we stonden met
zijn allen aan een nieuw begin.
Ik vond de 2 trainingsweken
erg belangrijk waar we heel
veel informatie te verstouwen
kregen. Met name de visie is
er ‘ingehamerd’ en is voor ons
een soort levenswijze geworden.
Evenals de ja, tenzij-mentaliteit.
De woningen moesten nog
schoongemaakt, het meubilair
nog geregeld terwijl de 1e
bewoners al bijna op de stoep
stonden. Maar het schepte wel
een heel bijzondere band met de
bewoners en hun familie Natuurlijk

ging er wel eens wat mis en moest
er van alles bijgestuurd, maar
dat maakte het juist zo mooi. De
lijntjes zijn zo kort, een afspraak is
zo gemaakt.

Wat is voor jou een mooie
herinnering / anekdote uit
de afgelopen 5 jaar?
Er zijn heel veel bijzondere
gebeurtenissen geweest.
Bijvoorbeeld: het 1e jaar dat we
Sinterklaas vierden. Natuurlijk
deden Henk en Dieneke dit
(zoals bijna alles) ook zelf.
Het schminken en aankleden
gebeurde in de woning,
bewoners hielpen mee. Ik vond
dit tekenend voor de oneindige
betrokkenheid van beide.
Verder vond ik het zo mooi om
te zien hoeveel vrijheid bewoners
ervaren. Een bewoner van 5C
ging vrijwelde hele dag zijn
eigen gang, terwijl wij daarin
meebewogen. Als hij naar buiten
ging liepen we erachter aan met
zijn jas, hij nam zijn ontbijt in C,
dronk koffie in D en kreeg een

Maart 2016

glaasje port in woning E.

Wat is je grootste wens voor
de Reigershoeve over 5 jaar?
Ten 1e zou ik heel graag zien dat
het concept uitgerold wordt over
het hele land. Dus dat er heel veel
nieuwe Reigershoeves ontstaan.
Waarschijnlijk is dit wat te hoog
gegrepen, want waar vind je
zoveel zo bevlogen mensen.
Als men in ieder geval de visie
en het ja, tenzij-principe zou
kopiëren, zou dat een hele grote
vooruitgang zijn in Zorgland.

De beweegtuin is af! Het werk van kunstenaars Koos,
Cor, David, Bauke en René: Heel erg bedankt!! Er kan
naar hartenlust gebald, gehockeyd en getafeltennist
worden, en ook de been- en armspieren kunnen
uitvoerig worden getraind.

januari 2016

Dagbesteding 5 dagen
per week open

2016

We krijgen een
Braintrainer

4 april 2016
2016

We krijgen een Qwiekup en omdat hij super
populair is, krijgen we er
later nog een!

Bezoek staatssecretaris Martin van Rijn
We hebben Martin van Rijn kort verteld over de Reigershoeve en
onze visie op zorg voor mensen met dementie. Daarna heeft hij
geluncht met enkele bewoners, door wie hij hartelijk werd ontvangen.
Vervolgens opende hij op feestelijke wijze onze nieuwe beweegtuin
(zie foto’s). Om het bezoek af te sluiten met een mooi kringgesprek
met medewerkers van de Reigershoeve.

Zomers

Op de Reigershoeve heerst een microklimaat. Het lijkt
erop alsof de zon er net iets vaker schijnt dan in de rest
van Nederland. Het begon al in het eerste jaar. We kregen
een Indian Summer tot diep in oktober. Ook dit jaar was de
zomer op de Reigershoeve weer fantastisch!

Tijdlijn
Juni 2016

April 2016

Survival tocht in Haarlem voor alle medewerkers en stagiaires.
Aan medewerkers en stagiaires van de Reigershoeve worden de
allerhoogste eisen gesteld. Het zijn dan ook allemaal kanjers die
van alle markten thuis zijn en voor wie geen taak te zwaar en geen
berg te hoog is. Om op dit hoge niveau te kunnen blijven werken
moet regelmatig flink getraind worden.

Sportdag

2016

We krijgen
de CRDL

zomer 2016

Reigershoeve Avondvierdaagse onder leiding van
Saskia met hulp van vele
wandel vrijwilligers

Hoe is het nu met... Nellie?

WAT LEUK! dacht ik toen het verzoek kwam om een
stukje te schrijven voor de Glossy.
Ik denk nog vaak aan de Reigershoeve. Echt
pionieren. De mooiste en leukste herinneringen zijn
van het begin.
Het sollicitatiegesprek bij Henk thuis in de keuken.
“Even wachten onder de boom in de tuin, want de
werkster was nog bezig.
Dan de casus met een vraag over Dhr. S die graag
‘s avonds een whisky drinkt, of dat moet kunnen als
je woont in de Reigershoeve. Op een plank in die
keuken zie ik vele flessen whisky staan.
Dan het telefoontje van Dieneke dat ik als eerste
werkneemster aangenomen ben, en ik mijn vakantie
ging omzetten om deel te kunnen nemen aan de
introductieweken.
Toen begon het pionieren in woning C. Het was
spannend wat er elke dag ging gebeuren. Bewoners
die je nog niet kende (Peter, Annemieke, Janine, Bert,
Gopal en Cees) Prachtige mensen en hun familie.
Samen een thuis vormen.
Met natuurlijk die collega’s, die je ook nog niet
kende. Wat een geweldig team vormden wij. Het
plezier wat we met elkaar hadden staat sterk in mijn
geheugen gegrift. Naast de gewone werktijd stopten
we als team vele “vrije” uren in de Reigershoeve om
de leefomgeving te perfectioneren.
En nu geniet ik volop van mijn pre-pensioen, en lijk ik
het wel drukker te hebben dan ooit.
Mijn dag begint met samen ontbijten en de krant er
bij. Alle tijd om de krant te lezen. Gelukkig zijn Frans
en ik gezond. We gaan vaak op pad. Fietsen veel.
Reizen is waarschijnlijk onze grootste hobby. Ik vind
het heerlijk om reizen uit te zoeken en een planning
te maken.

Begin dit jaar hebben we onze droomreis gemaakt. 4
Weken met een camper door New Zeeland getrokken
en aansluitend nog 2 weken naar Australië.
Daarnaast geniet ik van de vrijheid die ik nu heb, en
de mogelijkheid om te gaan wanneer er weer iets op
ons pad komt. Ik vind het een heerlijk gevoel.
Ik geniet ook van de tijd om boeken te lezen. Wekelijks
ben ik in de bibliotheek te vinden en
verslind boeken. Ik lees graag historische romans en (
niet verwonderlijk) reisverhalen.
Ook pas ik regelmatig op mijn kleinkinderen, iets wat
ik leuk vind en ook tijd voor maak.
Ik kom nog regelmatig op de Reigershoeve als
vrijwilliger. Wordt nog eens gevraagd om te helpen
met koken, wat ik graag doe. Dan vind ik het fijn om
collega’s weer te zien.
Gelukkig heb ik nog regelmatig contact met een
aantal collega’s, en blijf zodoende een beetje op de
hoogte van het wel en wee.
Als ik terug kijk op mijn tijd bij de Reigershoeve krijg
ik nog steeds een warm gevoel, omdat ik mijn
werkzame leven zo mooi heb kunnen afsluiten. Het
kan nog steeds om goede, warme zorg te leveren,
ook al lijkt het soms niet zo.
Ik feliciteer alle bewoners en medewerkers van de
Reigershoeve met hun 5 jarig bestaan, en hoop
dat het wasgoed nog heerlijk mag wapperen, de
bloemen nog lang bloeien, de groenten heerlijk
smaken, de veestapel blij huppelt, en de bewoners
fijn wonen in deze mooie omgeving.
Dat is mijn vurige wens!

Hartelijke groeten van Nellie.

Tijdlijn

14 oktober 2016

2016

24 juni 2016

Eerste dag Riko op
de Reigershoeve

14 oktober kwam dhr.
Wittebrood op de fiets naar
de Reigershoeve, helemaal
vanuit IJmuiden. De fiets,
die helemaal nieuw is, bleek
bij ons te mogen blijven. Het
is een schenking van de
kinderen van dhr. Wittebrood

De wegwijzer komt uit.
Een folder gemaakt door
Verena, Saskia, Lindsey
en Laurien, waarin allelei
leuke uitjes staan die in de
buurt te doen zijn.

5 juli 2016

Koninklijk bezoek van Willem
Alexander. Hij komt kijken hoe de
verpleeghuiszorg ook kan

Oktober 2016

2016

Schaperstal
wordt gebouwd

De ArtYard wordt geopend met
een hightea voor de winnaar van
de prijsvraag van de naam.

Feestdagen

December is een feestmaand. Het eerste jaar speelden Henk en
Dieneke zelf voor sint en piet. Ze lieten zich door de bewoners
schminken. Later sta Martin de schow als sinterklaas en Koos als
hippe piet. Sinds afgelopen jaar kunnen we niet meer zonder Sjuul.
De rol is op zijn lijf geschreven. Kerstfeest begint met de kerstbingo
van Arie en altijd een levende kerststal, het koor van Nellie, een
lekkere kop erwtensoep verzorgd door Frans en het kerstverhaal
van Henk. En natuurlijk bakker we oliebollen!

Tijdlijn
1 maart 2017

1e Expositie van de deelnemers van het
creatief atelier die iedere week de mooiste
kunstwerken maken

Oktober 2016

Royal Party voor het drie jarig bestaan

Januari 2017
De aller laatste en allermooiste
snoezelbadkamer is af! iedere woning heeft
nu een snoezelbadkamer.

2016
We krijgen een Roltoelfiets van de gemeente
December 2016
De gedenkplek 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.

Januari 2017
Reigershoeve komt op de
nationale Televisie in het
programma ‘Geloof en een
hoop liefde’

Dagbesteding
Een korte geschiedenis
Vijf jaar geleden was er nog
geen dagbesteding op de
Reigershoeve. Tijdens de eerste
maanden na onze start in oktober
2013 werd er nog volop gebouwd
aan de Vrolijke Merrie. Daarna
kregen we geen contract van
het
zorgkantoor
omdat
de
financiering van dit zorgaanbod
in 2015 naar de gemeenten zou
worden
overgeheveld.
Toch
zijn we, tegen de stroom in, in
februari 2014 onder aanvoering

van Linda met enkele deelnemers
van start gegaan. In 2015 wilde
de gemeenten echter niet met
ons in zee omdat wij als nieuwe
aanbieders als een te groot risico
werden gezien. We dreigden te
stoppen maar mede dankzij een
protestbrief aan de burgemeester
van Heemskerk van de vrouw van
één van de deelnemers konden
we een doorstart maken. Daarna
zijn we geleidelijk doorgegroeid
tot de huidige omvang.

Nu komen er iedere dag (behalve
op zondag) 12 deelnemers
naar de Vrolijke Merrie. In totaal
hebben we ongeveer 30 mensen
met dementie die elke week
één of meerdere dagen op de
Reigershoeve doorbrengen. Ze
worden begeleid door keien
van medewerkers, stagiaires en
vrijwilligers en iedere dag van huis
gehaald en thuisgebracht met
de Reigershoeve bus en onze
personenauto door een raceteam
van vrijwilligers .

We zijn heel blij met de deelnemers het atelier worden de prachtigste
die ons komen bezoeken: ze lachen, kunstwerken gemaakt. Kortom:
ze dansen, ze gymmen, ze ballen, genieten !!!
ze zingen, ze swingen, ze wandelen,
ze koken, ze schuren, ze verven, Al bestaat de dagbesteding nog
ze timmeren, ze roken (buiten), ze net geen 5 jaar, toch roepen wij:
smullen, ze drinken, ze werken in de
lang leve de dagbesteding!!!
tuin, ze voeren de dieren, ze hebben
vertier en maken plezier. We zien
mooie vriendschappen ontstaan, in

Tijdlijn
25 september 2017

8 maart 2017

Symposium Mooi Werk (bij WarmThuis)
Waarbij de film werd getoond aan ruim 100 collega’s uit
andere zorginstellingen en waar we workshops gaven
oven hoe zij de visie kunnen implementeren

OprichtingReigershoeve denktank. Eens
per twee maanden komt de denktank
bij elkaar om te brainstormen over hoe
de Reigershoeve nog leuker en mooier
kan worden en hoe we anderen kunnen
inspireren

Augustus 2017
kunstroute Reigershoeve
2017
Opening van de nieuwe
konijnen heuvel.
Konijnenpension ‘Jente’

20 juli 2017

Film Gala Mooi Werk. De film Mooi
Werk gaat in premiere. Gemaakt
om anderen te laten zien hoe
mooi het werk als verzorgende
is als je volgens de visie van de
Reigershoeve en WarmThuis kunt
werken

NACHTDIENST

De nachtdienst is een dienst die wel eens wat
onzekerheid me zich mee bracht. Althans, dat heb ik
persoonlijk ervaren en liet ik mij vertellen door andere
collega’s. Je liep in je eentje over het terrein en in de
woningen, meerdere melders gingen af en jij moest
de keuze maken wie je als eerste wilde benaderen.
Een achterwacht of slaapdienst? Die wilde je liever
niet wakker bellen.. Hoe moet je handelen als er iets
gebeurt met een bewoner? Kan ik in mijn eentje de
gepaste zorg leveren?
Al deze dingen kwamen uiteindelijk altijd goed, maar
het kon van te voren door je hoofd spoken.
Nu, met twee nachtdiensten, zijn die onzekerheden
grotendeels weg. Wat je eerst in je eentje deed, kan
nu met een collega. Dit zorgt ervoor dat je betere
zorg levert aan de bewoner. Door met een collega
de nachtdienst te werken is er altijd gelegenheid voor
overleg. Daarbij is het ook mogelijk dat er meerdere
bewoners tegelijkertijd geholpen kunnen worden.
Samen sta je sterk. Minder onzekerheden, betere zorg
en veel gezelliger dan in je eentje.

Mart Schijf,

(U kunt hem ook kennen als bassist van
www.twicethesame.com)

Tijdlijn
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Dieneke promoveert

2017

De kippen krijgen een
nieuw verblijf

2017

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.

10 feb 2018

We krijgen een Jukebox

2017

We krijgen een overdekte
fietsenstalling

Creatief atelier

De afgelopen 5 jaar heb ik ervaren en gezien hoe
belangrijk het is dat je als mens (met dementie)
het gevoel hebt dat je er toe doet. Dat het om jou
gaat en niet als de mens met een ziekte. In het
creatief atelier hebben we geprobeerd niet naar
de onmogelijkheden te kijken maar wat kunnen
mensen en waar hechten ze waarden aan, wat
vinden ze mooi, ontroert ze of maakt ze blij.
En wat hebben we mooie momenten meegemaakt,
te veel om op te noemen. We hebben gezien dat
kunst/creativiteit zoveel teweeg kan brengen.
Natuurlijk ging het niet van zelf en hebben we veel
gesproken en nagedacht over de juiste aanpak.
Hoe moeilijk was het soms om mensen te motiveren
om mee te gaan naar het atelier maar wat een
geweldige middag met mooie ervaringen daar dan
tegenover stond.
Kunst(in alle vormen) brengt iets teweeg en dat
hebben we gezien en mee gemaakt. Eigenlijk
is het in woorden niet te beschrijven maar vaak
stonden ons de tranen in de ogen. Vele tekeningen,
schilderijen, en andere creaties werden er gemaakt
waarbij het niet alleen ging of iets mooi gevonden
werd maar om de beleving, het met elkaar zijn en
over het gemaakte werk praten.
Hoe fantastisch we het vonden als ze elkaars werk
gingen beoordelen en oprecht daar een mening
over hadden, geweldig. Ze waren vaak trots op
wat ze gemaakt hadden maar ook dat van een
ander. Ook wij leerden daarvan en daardoor
werd het een wisselwerking tussen de bewoners en
begeleiders. Ik vond het heel fijn en interessant,met
mijn achtergrond als kunstenaar, om de aandacht
te vestigen op het kijken, voelen en beleven.

Regelmatig lieten we werk van andere kunstenaars
zien als inspiratie bron. Ik denk nog aan de keer
dat we met onze handen gingen schilderen,
geinspireerd door kunstenaar Armando. Jock heeft
het daar nog wel eens over hoe leuk ze dat vond en
er een prachtig schilderij aan over heeft gehouden.
Maar ook de tuin in om bloemen te plukken en
verwerken tot mooie bloemstukjes. Buiten zijn, in
beweging, kijken, observeren en creeren. Allemaal
elementen die er toe bijdrage dat je even met
dingen bezig bent die er toe doen en dat je er een
stuk van jezelf in kwijt kan, daar gaat het om.
Ik ben heel erg blij dat ik die prachtige momenten
samen met de bewoners en mijn collega’s heb
mogen mee maken , ze zijn mij dierbaar.
Met veel dank aan alle collega’s, in het bijzonder
Ellen van den Bos met wie ik het creatief atelier
heb opgezet en natuurlijk Stenny mijn fijne en
inspirerende collega.

Ine van Loon

Tijdlijn

2018

2018

Eindelijk orde in het dierenvoer.

De geiten krijgen een villa
met uitzicht

13 oktober 2018

Reigershoeve festival

2018

De eerste beleef-gang is af

2018

De stal wordt nog gezelliger!
Deze mannen hebben met hout en
echt stal-gevoel gecreerd met een
bankje waarop je van de dieren kunt
genieten

27 januari 2018

Boekpresentatie
‘oosterweg wat ben
je rijk’ in de Vrolijke
Merrie

2018

We krijgen een ouderwets uitziende
radio met allerlei technische snufjes
en een abonnement op’ Radio
Remember’ voor in de kas

“We willen graag dat alle bewoners zo veel mogelijk zichzelf kunnen zijn, Er was een bewoonster die
altijd petten en hoeden droeg. Hoe kun je beter
laten zien dat je haar ‘ziet’ dan door zelf ook een
hoedje op te doen?”

“Sjuul is vorig jaar als Sinterklaas verkleed en samen
met mij op pad geweest om alle bewoners een
cadeau te geven. Hij was enorm trots en zenuwachtig toen hij als Sinterklaas verkleed werd, alles
moest precies goed zitten. Eenmaal in het pak en
vermomd als Sinterklaas, pakte hij zijn rol op en had
voor iedereen een goed woordje en een cadeautje, ik was echt zijn knechtje en hij commandeerde
mij op een grappige manier. Sjuul heeft nog weken
na 5 december als hij mij zag het gehad over deze
geweldige dag!”

De Reigerhoeve is steeds in beweging en verandert met de behoeften van de
bewoners mee. Op de laatste visiedagen hebben we met z’n allen eens flink de visie
tegen het licht gehouden. Want die was al vijf jaar hetzelfde en ook dat moet een
levend document zijn. We hebben soms maar een woord vervangen, maar ook zinnen
toegevoegd. Op de deze en de volgende pagina’s kunt u in de groene balk lezen hoe
we de visie nu omschreven hebben.
Voor deze jubileum uitgave van de snavelklepper is aan een aantal collega’s
gevraagd of ze anekdotes wisten die de visie peilers illustreren. Deze staan rechts op
de pagina.

Niet de ziekte maar de mens staat centraal.
Mensen met dementie zijn weliswaar ziek, maar zij zijn in de eerste plaats nog altijd mensen met hun eigen specifieke
voorkeuren, wensen en behoeften. Niet de ziekte, maar de mens staat dan ook centraal als wij het hebben over wonen,
zorg en welzijn. Iedere bewoner van de Reigershoeve moet zichzelf kunnen zijn, en zoveel als mogelijk de regie voeren
over zijn eigen leven – en dus ook over zijn of haar zorg en begeleiding.
Om dit te kunnen bereiken is het essentieel dat medewerkers van de Reigershoeve bekend zijn met de gewoontes,
interesses, levensgeschiedenis en cultuur van ieder individu, en deze ook respecteren. Het zijn immers deze dingen die
maken wie iemand is en die bepalen waardoor men zich prettig voelt. Zij geven iemand houvast.
Om achter de gewoontes, behoeftes, wensen, voor- en afkeuren, maar bijvoorbeeld ook angsten te komen, én om
behoeftes en wensen te vervullen, hebben wij de hulp van familie nodig. Een goede samenwerking met familie is
daarom van groot belang om het wonen bij de Reigershoeve voor de persoon met dementie goed in te vullen.
Let wel: behoeften en wensen kunnen veranderen naarmate de ziekte vordert! Het is belangrijk dat medewerkers,
samen met familie, constant heel goed blijven luisteren naar wat iemand wil en nodig heeft om zich zo prettig mogelijk
te voelen, ook wanneer iemand heel ziek is.

“Een oud leraar werd altijd ingeschakeld als er
groepen kwamen die de Reigershoeve kwamen
bezoeken om een rondleiding te geven, hij zat dan
helemaal in zijn oude beroep als leraar en nam dit
heel serieus op.”

“Wat heb ik onwijs veel foto’s. Al die lieverds die
weer voorbij komen... Poehpoeh... geen twijfel voor
mij dat het om (PRACHTIGE) MENSEN met dementie
gaat... Ik zie hen, geen ziekte...”

“Mensen met dementie hebben net als iedereen
behoefte aan liefde, warmte, bezigheid,
gehechtheid, het gevoel erbij te horen en
geruststelling. Daarom moet je als medewerker een
relatie met bewoners aangaan om goed voor hen
te kunnen zorgen.”

“De ansichtkaarten die gemaakt zijn door de
bewoners van de Reigershoeve en verkocht
worden met hun naam erop.”

“De foto in badkamer van Oosterweg 5c die door
Sjaak ooit in Spanje is gemaakt en die daar nu op
muur grootte hangt, Hij kwam er altijd bij staan als
iemand de badkamer kwam bewonderen en wees
dan naar zijn naam die onder aan de poster staat.”

Deskundige verzorging gericht op behoeften
Goede zorg en begeleiding is het vervullen van psychosociale behoeften. Mensen met dementie hebben net als iedereen
behoefte aan liefde, warmte, troost, bezigheid, gehechtheid, het gevoel erbij te horen, gezien en gehoord worden, en
geruststelling. Wanneer deze behoeften niet worden vervuld, heeft dit gevolgen voor iemands welbevinden. Dementie
brengt met zich mee dat het vermogen om deze basisbehoeften zelf te vervullen steeds verder afneemt. Hier moet de
omgeving zorg voor gaan dragen.
Iedereen die betrokken is bij de Reigershoeve, moet zich daarom steeds afvragen hoe de omgeving van invloed is op
iemand met dementie. Sluit je aan bij het tempo van de persoon met dementie? Praat je mét iemand in plaats van over
iemand? Help je iemand een betekenisvolle daginvulling te hebben? Elke dag proberen we zonder oordeel het contact
met onze bewoners aan te gaan. Soms zijn er conflicterende belangen of verschillen van inzicht. Regelmatig uitwisselen
van ervaringen met het team en de familie is daarom essentieel.

“Op de Reigershoeve mag je atijd je huisdier meenemen. Ook medewerkers nemen soms hun hond
mee.”

“Een bewoonster is gewend om half acht ‘s avonds
te eten. We nodigen haar wel altijd rond zes uur uit
aan tafel maar vaak wil ze niet en krijgt ze om half
acht haar warme maaltijd.”

“Wat is er nou mooier dan aan het einde van je
werkdag verrast te worden door een huwelijksaanzoek? En dat van de knapste bezoeker van de
dagbesteding.
Mijn antwoord bracht hem zo van de kaart dat hij
omviel.
Wat mijn antwoord was:
Ja, tenzij.....!!!!”

Ja, tenzij
In principe is alles mogelijk, tenzij in de praktijk daadwerkelijk blijkt dat het echt niet kan. Huisdieren meenemen, de
familie eet mee, tussen de middag in plaats van ´s avonds warm eten, we zeggen nooit op voorhand nee.

“Ik moest wel even goed nadenken of het
wel kon. Maar in het eerste jaar heb ik op een
zaterdag samen met de mannen uit de woning
waar ik werkte mijn auto gewassen. Ik kon ze na
afloop oprecht bedanken. Iedereen blij!”

“Een bewoner die nog voor z’n pensioenleeftijd
bij ons was komen wonen werd twee maal per
week naar het Leger des Heils gebracht, we
hebben dit gedaan omdat hij anders alleen
maar in zijn bed naar de tv keek en meer met
‘gewone mensen’ in contact zou komen. We
stimuleerden hem door te zeggen dat hij naar zijn
werk ging, hij wilden dan altijd een broodtrommel
mee, zoals hij vroeger gewend was en zijn
portemonnee zodat hij ook zijn gelag kon
betalen.”

“Een groepsactiviteit in het creatief atelier:
we zouden bloemen uit de tuin gaan plukken
en daarna dit mooi in een vaas gaan zetten.
Natuurlijk moest Jock daar bij zijn, want ze is gek
van bloemen en planten. Na veel en langdurig
op haar inpraten dat we haar nodig hadden
omdat we het zonder haar niet zouden redden
kwam ze toch mee naar buiten. Jock dook gelijk
de borders van de tuin in en zag de ene na de
andere mooie bloem die ook in het bloemstukje
moest. Op een gegeven moment dachten we
genoeg te hebben en waren op zoek naar Jock
die iets achter was gebleven, het eerste dat
ik zag toen ik haar vond waren haar billen die
boven het struikgewas uitstaken, ze was letterlijk
de bloembedden ingedoken en moest er zelf ook
wel om lachen.”

Een betekenisvolle daginvulling maakt het leven de moeite waard
Wanneer je steeds meer vergeet wat je hebt gedaan, wie je familieleden zijn en waar je bent, wordt wat je doet misschien
wel steeds belangrijker. ‘Je bent wat je doet’. De boerderijomgeving maakt het mogelijk om op allerlei manieren
betekenisvol bezig te zijn. Misschien hebben de planten zonder jouw hulp wel geen water gehad, of de dieren geen
eten. Er moet worden gewassen, gekookt, afgewassen. Je doet ertoe.
Vaak hebben mensen met dementie steeds meer moeite om zelf het initiatief te nemen tot een bezigheid of activiteit. Het
betrekken van de bewoners in bezigheden is dan ook een kerntaak van iedere medewerker op de Reigershoeve. Samen
met met de familie kijken we hoe we de bewoners een zo prettig mogelijke daginvulling kunnen geven. Activiteiten
worden gedurende de dag in de woning aangeboden. Ook worden er wekelijks diverse groepsactiviteiten en individuele
activiteiten georganiseerd om aan te sluiten bij specifieke behoeften en interesses van bewoners, met als doel het
gevoel erbij te horen te versterken, creatieve expressie mogelijk te maken, aandacht te besteden aan bewegen, en het
zelfvertrouwen te vergroten.

“De speeltuin op de Reigershoeve is er om te
zorgen dat het voor kleinkinderen ook leuk is om
naar opa of oma te gaan”

“Ik probeer op vrijdag altijd even met een
bewoner naar de markt te gaan”

“Het personeel van de Deka Markt had eigenlijk
wel eens een bos bloemen mogen krijgen.
Vooral in het begin stonden ze vaak wel even te
kijken als we langs kwamen. Alles wat lekker leek
ging in het mandje. Dan lunchten we soms met
champignonsoep, pizza en appeltaart toe omdat
iedereen iets lekkers mocht kiezen”

“Met Sint Maarten hopen we altijd op veel kindjes.
Maar omdat we zo achteraf wonen komen er niet
veel. Daarom hebben we al een paar keer een
school gevraagd op ‘s middags langs te komen”

Midden in de maatschappij
De bewoners van de Reigershoeve zijn onderdeel van de maatschappij. Zij tellen mee, en wij vinden het belangrijk om
hen dit te laten ervaren. De Reigershoeve is vrij toegankelijk voor familie, vrijwilligers en de buurt. Reigershoeve gaat
samenwerkingen met organisaties uit de omgeving aan, om hen met mensen van buitenaf in contact te laten komen.
We organiseren regelmatig evenementen of verhuren onze ruimte voor repetities of bijeenkomsten, om dorpsgenoten
kennis te laten maken met de Reigershoeve. Ook gaan we er met onze bewoners op uit. Denk aan museum- en
concertbezoeken, uit eten gaan, of gewoon wandelen of fietsen in de omgeving of boodschappen doen in het dorp.

“In een van de woningen woont een echt nacht
mens. Hij is niet zijn dag-nacht ritme kwijt maar
leefde altijd al meer ‘snachts. We hebben wel een
poging gewaagd om hem in een ander ritme te
krijgen maar dat lukte niet. Daarom krijgt hij nu ‘s
nachts activiteiten en gezelschap aangeboden. Hij
kan altijd een shaggie krijgen en de avonddienst
zet alvast lekker hapjes en drankjes in de keuken
klaar voor als de nachtdienst er niet is en hij wakker
wordt.”

“De voor- en achterdeur van de woning is altijd
open. Zo kunnen bewoners altijd naar buiten. Wat
een verschil met een traditioneel verpleeghuis.”

“Er zijn altijd wel bewoners die zelfstandig het hek
uitgaan. Pas nadat het echt zeker is dat dit niet
meer kan, wordt er een andere manier gezocht
waarop ze toch buiten de Reigershoeve kunnen
zijn. Bijvoorbeeld met een GPS of samen met een
medewerker of vrijwilligers”

Vrijheid
Op de Reigershoeve hechten we veel waarde aan de vrijheid van bewoners. Bewoners zijn altijd vrij om op het terrein
rond te lopen. Bewoners mogen in overleg met familie ook zelfstandig buiten het hek, zo nodig met GPS begeleiding.
Op de Reigershoeve gebruiken we geen onrustbanden, bedhekken, diepe stoelen en dergelijke. We gaan nooit zonder
toestemming iemands appartement binnen. Ook dwingen we mensen niet om bijvoorbeeld te eten, medicatie in te
nemen, of te douchen. Wel doen we ons uiterste best hen hiertoe te verleiden als dat het beste is voor het welzijn van
de bewoner.
De appartementen zijn voor de bewoners altijd toegankelijk, de deuren gaan niet op slot. In de woningen zijn
levensmiddelen, bestek en huishoudelijke apparatuur toegankelijk voor bewoners. Tenzij er zwaarwegende argumenten
zijn om op dit punt toch – altijd tijdelijk - voor veiligheid te kiezen.
Het bieden van vrijheid betekent ook het accepteren van risico’s. Bewoners kunnen zich stoten aan een bloempot,
struikelen over een kat of zichzelf in hun vinger snijden. Maar zonder risico’s, geen leven!

“De woningen zijn ingericht met herkenbare
meubels, voor de medewerkers zijn ze soms wat
ouderwets want voor mensen met dementie zijn
meubels uit hun jeugd herkenbaar. Ook nemen
ze vaak meubels uit hun vorige huis mee. Ik mocht
een plan maken voor een nieuwe inrichting in
Oosterweg 5D. Het eerste plan waar ik zelf heel
enthousiast over was legde ik op een avond na
het eten op tafel. Het werd helemaal van tafel
geveegd door de bewoners. Het behang was
te druk en de een kleur was lelijk. De kleuren die
nu op de muur zitten hebben de bewoners zelf
uitgekozen.”

“Er is een bewoonster die iedere dag meerdere
keren zegt dat ze naar huis gaat. Ze loopt veel
over het terrein. Gelukkig zien we haar soms in de
Vrolijke Merrie lekker op de bank zitten met haar
benen op de salontafel.”

Een gevoel van thuis zijn kunnen ervaren
Een herkenbare omgeving geeft een gevoel van veiligheid en rust voor mensen die de grip op het leven kwijtraken.
Bewoners van de Reigershoeve wonen in een normale woning – geen unit, huisje of afdeling – waar ook de normale
dingen van de dag worden gedaan. Medewerkers werken in de woning van de bewoners en helpen hen (vaak in grote
mate) het huishouden te runnen en hun eigen leven voort te zetten.
Bewoners huren hun individuele appartement bij de Reigershoeve en richten dit naar eigen smaak in. Ook in de
gemeenschappelijke ruimtes staan zoveel mogelijk de spullen van de bewoners, als zij dit willen. Bewoners kunnen hun
huisdier meenemen. Dit alles betekent dat medewerkers bij hen op bezoek zijn – de bewoner heeft zoveel mogelijk de
regie en privacy wordt gerespecteerd. Niet de normen en waarden van de medewerkers, maar die van bewoners zijn
leidend. Ook hier is een goede samenwerking met familie heel belangrijk. Zij helpen actief mee om de woning een echt
thuis voor de bewoner te maken, en nemen zelf initiatief. Zij zijn dan ook altijd welkom om mee te eten, te blijven slapen,
en te helpen met koken, het huishouden, de verzorging, het maken van sfeer, gezelligheid en bieden van steun, en wat
je maar bedenken kunt!

Ouder worden in goede gezondheid is goed. Toch kan niet iedereen gezond
oud worden. In het begin vergeet je wel eens iets en dan denk je ’komt wel
goed’ en ja hoor later herinner je de dingen weer. Je weet dat je dingen
vergeet en zegt dan sorry tegen je huisgenoten en familie.
Toch wordt het moeilijker en moeilijker naarmate de tijd verstrekt. Je
hebt en na verloop van tijd geen erg meer in dat je dingen vergeet.
Na een leven zelfstandig te hebben gewoond, komt er een moment dat
je niet alles meer kan en hulp nodig hebt. Je wordt ondergebracht in
een verzorgingshuis en dan zie je als familie dat het toch niet gaat
zoals je graag voor je vader wenst. Voor mijn gevoel kwam je eerst in
een zorgfabriek terecht. Daarna ben je overgeplaatst naar een ander
verzorgingshuis waar het beter ging. Je kreeg meer aandacht. Maar
toch het was nog niet wat we voor ogen hadden. En dan ineens hoor
je er komt een nieuw verzorgingshuis in de vorm van een zorgboerderij met
veel meer aandacht voor je vader.
Je komt in volledig nieuwe woning met je eigen appartement met douche en toilet. En met de andere
bewoners ga je lekker gezamenlijk eten en drinken.
En daarnaast was er ook de mogelijkheid op het terrein te wandelen en dieren te zien en te verzorgen.
En als je wilde kon je zelfs je eigen groente oogsten en het ’s avonds lekker opeten.
Er zijn ook mogelijkheden om met elkaar de duinen in te gaan op de duo fiets.
Het mooie is je geniet van de dingen om je heen en dingen die je doet met elkaar. En als je ergens naar
toe bent geweest dan vertel je wat je gezien hebt en daar ben je trots op. Toch begin je te merken of
liever gezegd de familie en andere mensen om je heen merken dat je geleidelijk aan dingen beleeft en
niet zo goed meer kan herinneren.
Je hebt de laatste 4 jaar van je leven in Reigershoeve mogen doorbrengen. En daar heb je de zorg en
aandacht gekregen van de vele lieve mensen die daar werken. Het was jouw laatste thuis, maar ook
voor je kinderen is het een warme deken als je in de woning komt.
Want het is niet alleen dat jij goed bent opgevangen, maar ook als wij iets kwijt wilden, was er ook een
luisterend oor of een arm om je heen. Zo heb jij je daar thuis gevoeld en wij ook als familie. We hebben
de warmte gevoeld van verzorging bij dementie.
Mijn vader heeft de leeftijd van bijna 89 mogen halen. De laatste 8 jaar is bij hem dementie ontstaan.
In eerste instantie in lichte mate en later nam de ziekte steeds verder toe. Het is heel mooi geweest
dat hij in Reigershoeve heeft mogen wonen tot en met zijn laatste adem.

Blessuretijd
Een goed verpleeghuis – en de Reigershoeve is een
tophuis – bevrijdt de mantelzorger van de ergste pijn.
Het neemt de dagelijkse zorg over, het neemt de angst
weg dat als je de deur bij je moeder of broer achter je
dicht doet wellicht vijf minuten later de volgende ramp
of paniek zich alweer aandient. Een goed huis biedt de
mantelzorger rust en vertrouwen. Kom je op bezoek
dan kun je je ook met leuke dingen bezighouden en ga je
weer weg dan ben je hoe dan ook gerust.
De Reigershoeve biedt meer dan ‘een natje en een
droogje’ voor bewoner en mantelzorger. Ook gezelligheid en in een optimale omgeving
mogelijkheden om van wat er nog rest te kunnen genieten. Een kwestie van structureel mensen serieus
blijven nemen en goed te kijken. Dingen doen en daar tijd voor te nemen. En alles kan. Moet er een
rolstoelfiets komen, dan komt er een rolstoelfiets.
In de bijna drie jaar dat ik op de Reigershoeve onze broer Hans heb bezocht kan ik op tal van leuke
momenten terugkijken. Het wandelen en fietsen met Sjaak en Hans, Yarti die Riko traint. En de
hockeywedstrijd tijdens de Reigershoeve Olympische Spelen waar de wil om niet te verliezen er
bij bewoners, verzorgers en familie vanaf spatte (Ja, Liesbeth). Ook bij de zo serene Bert kwamen
onvermoede krachten los. Gelukkig eindigde het in een gelijkspel, omdat Sjaak nog scoorde in
blessuretijd.
Belangrijk was het contact met andere familieleden. Mantelzorgers zijn de schaamte voorbij, dat is zo
leuk aan ze. Geen geduld meer voor gezeur en gezeik. Je hebt iets met elkaar. Juist de bewoner in het
huis geeft de mantelzorger toegang tot die gezellige gemeenschap van lotgenoten en professionals die als
geen ander weten wat er aan de hand is. Dat lidmaatschap van deze selecte club wordt bij het overlijden
opgezegd. Je hoort er als ex-mantelzorger in één klap niet meer bij. Dat is maar goed ook, maar toch
denk ik – in weerwil van dat Hans’ dood natuurlijk een verlossing was – vaak nog met enige heimwee aan
de tijd op De Reigershoeve terug.
Rob Schoemaker,
broer van Hans (bewoner op 5C van mei 2015 tot april 2018)

Dank jullie wel voor alle goede zorgen. John Knuijt

Vijf jaar mooie momenten
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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Optredens

We hebben ontzettend veel optredens gehad in de afgelopen vijf
jaar. Heel veel koren maar ook heel verschillende optredens. Van
Lindy Hoppers tot Breakdancers, van zangers tot cabaret. Met als
hoogtepunt natuurlijk ons eigen Reigershoeve koor onder leiding van
Martin.
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Onverklaarbare zaken
In de 5 jaar dat de Reigershoeve bestaat werden we regelmatig geconfronteerd met
gebeurtenissen die het predicaat ‘onverklaarbaar’ verdienen. Een aantal voorbeelden
hiervan is hier weergegeven met de vermelding dat dit slechts het topje van de ijsberg
is.


Het gebeurt nog al eens, en bij de Reigershoeve misschien wel iets vaker dan bij een doorsnee
organisatie, dat iets op onverklaarbare wijze kwijtraakt.
o

Het was midden in de nacht toen de nachtdienst ontdekte dat ze de sleutels van de
woning waar ze haar ronde deed niet meer had. Ze zocht zich een ongeluk en keek in alle
hoeken en gaten maar helaas … nergens. Bij het krieken van de dag passeerde ze een
bewoner die van zijn appartement naar de woonkamer liep. Niets bijzonders totdat zij iets
bij de man hoorde rinkelen. Ze keek hem aan en zag een merkwaardige glimlach om zijn
mond. Op onverklaarbare wijze bleken de sleutels in zijn onderbroek beland.

o

Jonge kinderen mogen het niet weten, maar de Reigershoeve is in het bezit van een
aantal Pietenpakken die elk jaar bij het Sinterklaasfeest tevoorschijn worden gehaald. Tot
onze grote ontzetting bleken de Pietenpakken op onverklaarbare wijze verdwenen. Ze zijn
nooit terug gevonden. Als mogelijke verklaring wordt een verband gezocht met de ook
op de Reigershoeve hoog opgelaaide Zwarte Pieten discussie. Harde bewijzen ontbreken
echter.

o

We kregen een melding op onze telefoon. Nummer 921 is buiten bereik. Nummer 921 is de
telefoon van woning D. Nooit kwam de telefoon van woning D weerom.

o

Het kunstgebit van een bewoonster was dagenlang onvindbaar. Eindelijk werd het terug
gevonden……. In het kippenhok.

o

Op de Reigershoeve verblijven ook veel tuinkabouters. We schatten zo’n stuk of 20. Op
een dag waren ze allemaal verdwenen. Ze bleken zich verschanst te hebben in het
appartement van een bewoonster.



Waar blijft de tijd?
o



Paul komt elke week voor onze boekhouding. Hij gelooft dat het spookt op de Reigershoeve
want elke keer als hij hier is geweest is de tijd op zijn klokje versprongen. Het gekke is dat ook
de tijdsaanduiding op de zorgtelefoons zo nu en dan met uren verspringt.

Aan de dieren op de Reigershoeve beleven we veel plezier. Af en toe snappen we er niets van:
o

In 2013 kregen we 2 mooie Ouessant schapen
(Angéle en Bertha) cadeau, een jaar later kwam
er een klein rammetje bij. Willem werd op 30 april
2015 geboren. Het zou nog wel tot 2017 duren
voordat hij voor nageslacht kon zorgen. Willem
was erg klein en de kenners waren het er over
eens dat hij er nog lang niet bij kon. In april 2016
lag er opeens een schattig lammetje in de wei
en in juni nog een. Rara hoe kan dat??

o

Voordat de vos onze konijnenpopulatie de
afgelopen winter volledig had uitgeroeid
hadden we een konijnenberg met alleen maar
vrouwelijke exemplaren. Op een dag ontdekte Arie een nest met een stuk of 10 baby
konijnen; enkele weken later meldde een verschrikte Koos dat het alweer bij de konijnen af
was.

o

Pony Bram wordt vaak geplaagd door Riko de
ezel. Nou ja, plagen? Best heftig: hij bijt in zijn
manen en in zijn poten en springt wild tegen hem
op. Diverse mensen hebben Riko al beschuldigd
van dierenmishandeling. Riko is deze zomer een
paar dagen voor heropvoeding naar Gasterij de
Kruisberg geweest. En raad is wie er dolblij was
toen Riko weer terug kwam? Inderdaad: Pony
Bram !!
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Zoek de verschillen

Kermis

De Heemskerkse kermis is super belangrijk voor Heemskerkers. Er wordt
nog eerder vrij gevraagd voor de eerste week van september dan
voor de zomervakanties... Als sinds het eerste jaar van de Reigershoeve
zorgen Koos en Ria met hulp van andere vrijwilligers ook voor een
kermis op het terrein van de Reigershoeve. Er is zelfs een echt en heel
eng spookhuis en natuurlijk het befaamde ‘paardschijten’
Op de Reigershoeve proberen we zoveel mogelijk alles
zelf te doen en geen dure hulp van buiten in te schakelen.
Zo blijft er meer geld over voor goede zorg voor de
bewoners. Op bovenstaande foto’s is te zien dat we
daar soms net iets te ver in gaan. Op de linker foto is het
rammetje door iemand van de Reigershoeve geschoren.
Op de rechte rfoto ziet u het werk van een professionele
schapenscheerder. Zoek de verschillen!

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, ZonMW, RaboDichtbijfonds, kwekerij SAP, DEEN
supermarkten en diverse anonieme schenkers.
Ontzettend bedankt!

To be continued
De afgelopen vijf jaar was geweldig om mee
te maken. Wat hebben we veel bijzondere en
mooie momenten mogen beleven. Wij hebben
zin in de komende vijf jaar en alle unieke,
gekke, of hartverwarmende momenten die ons
allemaal weer te wachten staan! It giet oan!
Henk en Dieneke

