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Het is alweer een tijd geleden, maar hij is terug van weg
geweest. Voor u ligt weer een nieuwe versie van de
Snavelklepper met alle ins en outs van de Reigershoeve.
Er gebeurt veel op onze Reigershoeve en daar houden
wij u graag van op de hoogte.
Een jaar geleden hebben we op 16 oktober het vijfjarig
bestaan van de Reigershoeve groots gevierd! Nu zijn
we alweer een jaar verder en wij blijven met elkaar
ontwikkelen en groeien om de zorg voor de bewoners
op de Reigershoeve zo buitengewoon bijzonder te
blijven houden! Wat wij met elkaar doen en beleven
lees je straks weer iedere 3 maanden terug in ons eigen
nieuwsblad: De Snavelklepper.

Colofon
Deze nieuwsbrief wordt uitgegeven door
Stichting Reigershoeve
Oosterweg 5B
1968 KM Heemskerk
Telefoon: 0251 20 70 27
Redactie: Marcella, Desiree, Annemieke,
			
Yvonne, Dieneke en Daniëlle
Bijdragen sturen naar: redactie@reigershoeve.nl
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Dierenleed

Op 25 november hebben we afscheid
moeten nemen van ons eerste grote
boerderijdier: Varken Henk. De bewoners
van woning 5C troffen hem dood in zijn hokje
aan. Het leek alsof hij sliep. De dierenarts
heeft geen duidelijke doodsoorzaak
kunnen vaststellen. Waarschijnlijk was het
een hartstilstand.
We gaan Henk missen. Het overgebleven
varken Ria mist hem ook en kan wel wat extra
liefde gebruiken! Liefde, maar alsjeblieft
geen extra voer, want onze dieren worden
allemaal veel te dik… De dierenarts heeft
ons opgedragen om onze dieren absoluut
niet meer bij te voeren.

Vaarwel lief Varken Henk!

Nieuwe bewoners

En dan zijn er al weer heel snel 2 nieuwkomers
op de Reigershoeve; 2 kleine biggetjes. Het
zijn beide mannetjes en op het moment
12 weken oud. Het is heel fijn voor varken
Ria dat zij nu weer gezelschap heeft. De
biggetjes zitten voor nu nog in een noodhok
naast het terrein van Ria. Zo kunnen ze rustig
een paar weken aan elkaar wennen. Bij
de dagbesteding zijn de deelnemers hun
hersens aan het kraken om leuke namen
voor de biggetjes te verzinnen. Dit horen we
snel. We hopen dat de biggetjes een heel
lang en gelukkig leven tegemoet gaan op
de Reigershoeve.
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Beauty ruimtes op de Vide

Maandenlang hebben Gerard en Toon,
ook wel buurman en buurman, getimmerd,
gezaagd, geschuurd en geschilderd op de
vide van de Vrolijke Merrie. Medewerkers
en deelnemers van de dagbesteding
hebben het op de voet kunnen volgen. En
wat is het mooi geworden!
Deze fantastische beauty ruimtes en
de traplift zijn gedoneerd door Jolanda
Kobesen (dochter van mevrouw Joke
Koks-Heermans) en haar man.
Met dank aan Roos Zwart voor het
ontwerp en de inrichting en Buurman en
Buurman voor de uitvoering! Ajeto!
We zijn de beauty salon nu druk in
gebruik aan het nemen. Elke zaterdag
ochtend of middag wordt er een heerlijke
behandeling gegeven. We zijn gestart
met voetreflex, ontspannings massages,
een schoonheids-specialist en een
manicure.
We zijn nog
op zoek naar
vrijwilligers die
ook graag in de
salon een lekkere
behandeling
willen geven.

Het Fieldlab

Op 1 februari 2019 is de Fieldlab-opleiding
Verzorgende IG van start gegaan. Deze
opleiding is een samenwerking tussen
De Reigershoeve, Stichting Warm Thuis,
Woonzorggroep Samen en het Horizon
College van Alkmaar. Tijdens deze
opleiding leer je in de praktijk en word je
begeleid door een werkbegeleider. De
student is het vertrekpunt en de goede zorg
voor de bewoner het doel.
De visie van bovengenoemde
zorginstellingen is zeker bepalend
voor de opleiding: Het verlenen van
persoonsgerichte zorg met als kernwaarden
vrijheid, nabijheid, eigen regie en
herkenbaarheid. Om dit te waarborgen
worden de studiegidsen voor de opleiding
door de instellingen zelf samengesteld. Voor
De Reigershoeve werken Dieneke, Nathalie
en Danielle mee aan het schrijven hiervan.
Ook zijn vakken als Nederlands, Rekenen en
Burgerschap onderdeel van deze opleiding
en noodzakelijk om het MBO-diploma te
behalen.
De BBL-leerlingen die vanuit De
Reigershoeve deelnemen zijn: Sharon
Bos, Luciënne Schut, Kristy Lameris en
Marcella Bleijendaal en Laura Lustig. Elke
donderdagmiddag is er les afwisselend op
de locatie; De Reigershoeve, Warm Thuis
Oterleek, Warm Thuis Zuidermeer of bij
Woonzorggroep Samen. Per 1 februari 2019
zal er een wisseling van de BBL-leerlingen
plaatsvinden: Sharon en Kristy gaan het
team van woning D versterken, Luciënne
gaat in woning E werken en Marcella zal
in woning C werkzaam zijn. Laura werkt in
woning F.
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Dierennieuws

Helaas hebben we afgelopen zomer moeten
besluiten dat het toch beter is om afscheid
te nemen van onze ezel Riko. Gelukkig kon
Riko verhuizen naar een mooie plek aan het
Heemskerkse Duin. Medewerker Ellen Marcus en
haar man hebben zich over hem ontfermd. Het
was even wennen, maar inmiddels heeft Riko
daar echt zijn draai gevonden. Riko staat nu
samen in de wei met 2 nieuwe pony vriendinnen
en dat gaat hartstikke goed. Omdat Riko op
loopafstand van de Reigershoeve woont gaan
bewoners die hem missen regelmatig even bij
hem op bezoek.
Zowel woning C, D en woning E hebben er
huisdieren bij gekregen. In woning D en E
staan nu mooie volières. Het lijkt er soms net
een tropisch regenwoud met al die prachtige
zanggeluiden! De gele kanarie Joep uit woning
C zou ook moeten zingen, maar helaas is hij nog
wat verlegen. Inmiddels hebben we zangzaad
aangeschaft en proberen we dagelijks de beste
Rolling Stones klassiekers met hem te fluiten.

Raad het aantal......
Hoeveel wattenstaafjes zitten er in
deze pot???

Stuur je antwoord naar redactie@reigershoeve.nl en maak kans op een ontspannende massage in onze eigen beautysalon!
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Bezoek
van de Inspectie
Op 27 mei kreeg de Reigershoeve
bezoek van de Inspectie voor
Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). In
opdracht van het ministerie van VWS
bezoeken en toetsen zij alle Nederlandse
woonzorginstellingen.
We waren wel wat verbaasd over het
inspectie rapport dat we enige tijd later
in de bus kregen. De Reigershoeve deed
het heel goed qua persoonsgerichte
zorg. De inspectie zag dat er warme en
liefdevolle zorg werd geboden en dat
medewerkers veel ruimte kregen zich te
ontwikkelen. Toch werden er ook nog
best veel verbeterpunten genoemd. In
onze dossiers was volgens de Inspectie
niet alles te vinden, en er werd te weinig
volgens de “Plan Do Check Act” cyclus
gewerkt.
Het rapport hebben we aan onze
Raad van Toezicht, de Cliëntenraad
en onze medewerkers laten lezen.
De verbeterpunten hebben we met
medewerkers besproken. We komen
tot de conclusie dat de Reigershoeve
kleinschalige zorg biedt die echt verschilt
van grootschalige organisaties. Dat
maakt sommige processen overbodig.
Hoe we zorgen dat er kwaliteit wordt
geleverd? Wij praten met elkaar!
Naar aanleiding van het rapport hebben
Dieneke en Bernadette de Inspectie
bezocht. Hier vond een mooie discussie

plaats over de manier van toetsen
van kwaliteit. Wat is nu eigenlijk goede
zorg? Is dit te toetsen? Wat wordt er
van de Reigershoeve verwacht om
dingen ‘op orde’ te krijgen?
De komende tijd gaan we hier verder
mee aan de slag. We zijn en gaan
met verschillende partijen in gesprek
(waaronder het ministerie van VWS)
om te kijken of we ons ‘anders’
mogen verantwoorden. We denken
namelijk dat goede zorg zich niet
laat vertalen in of dingen wel of niet
staan geregistreerd, maar veel meer
blijkt uit goede praktijkvoorbeelden
(zogenaamde narratieve
verantwoording).
En natuurlijk gaan we kijken waar
we het op dit moment volgens de
inspectie beter moeten doen. Want zij
hebben op sommige vlakken wel een
punt. Zo gaan we in 2020 aan de gang
met een app waarmee we medicatie
gemakkelijker kunnen aftekenen,
waardoor de medicijnlijsten meer up
to date zijn en het duidelijker is wat er
wanneer wordt gegeven. Zo maak je
minder fouten. En we lopen alle dossiers
nog eens na: zijn alle onderdelen van
ons zorgleefplan ingevuld en staan de
belangrijke afspraken genoteerd?
Zo leidt het, aanvankelijk toch een
beetje frustrerende, inspectiebezoek
toch tot mooie ontwikkelingen!
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Afscheid

We hebben in het afgelopen jaar afscheid moeten
nemen van veel bewoners. Aan ieder hebben we
mooie herinneringen over gehouden en ieder heeft
een speciaal plekje in ons hart ingenomen.

In memoriam
Ket dusbaba 20-02-1940
An Koot-Smit 03-01-1937
Leo van Stippent 20-01-1928
Fiet van Dam-IJspaard 14-05-1927
Marten Dijkstra 30-03--1930
Lena de Groot 19-11-1937
Jan van der Werf 04-03-1934
Rob Rozeman 22-02-1937
Toon Kansen 10-08-1938
Cees Flink 05-04-1949
Sietse Bakker 21-06-1927
Wilma Broersen-Rodenburg 23-08-1938
Hendrika de Wit 09-01-1926
Goverien de Visser 01-07-1947
Annie van Ommen-Conen 24-04-1937
Peter Bouhof 21-11-1941
Corrie Brakenhoff-Bleeker 19-02-1931
Corrie Agtereek-Derriks 10-03-1943

We wensen de familie en vrienden
veel sterkte toe.

22-06-2018
16-08-2018
14-09-2018
16-10-2018
24-10-2018
06-11-2018
22-11-2018
05-12-2018
05-12-2018
16-01-2019
21-02-2019
25-02-2019
07-05-2019
17-05-2019
23-06-2019
02-07-2019
24-07-2019
25-08-2019
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Henk gaat met pensioen
Met ingang van 1 januari 2020 ga ik
met pensioen. Ik denk dat we met
Bernadette een prima opvolgster
voor mij hebben gevonden. Ik ben
er van overtuigd dat Dieneke en
Bernadette de Reigershoeve met
veel kunde en enthousiasme zullen
besturen en neem daardoor met een
gerust hart afscheid.
Terugblikkend kan ik vaststellen dat
mijn baan bij de Reigershoeve de
mooiste baan was die ik ooit heb
gehad! (en dat terwijl ik ook in mijn
vorige functies als microbioloog en
docent op de universiteit en in de
verschillend directiefuncties in de
voedingsmiddelen industrie altijd met
plezier heb gewerkt.)
Waarom is de Reigershoeve voor mij
de absolute nummer 1 geworden?
Door de mooie omgeving? Ja, wat
een prachtige plek aan het mooiste
weggetje van Heemskerk. Beter
hadden we het niet kunnen treffen.
Waren het de bewoners? Zeker! Wat
een bijzondere mensen. We hebben
met elkaar vele mooie, soms vrolijke,
soms aangrijpende momenten
beleefd, ook met hun familieleden en
naasten.
Waren het de deelnemers van de
dagbesteding? Ongetwijfeld! Wat
een feest om hen iedere dag samen
met hun (top!)begeleiders zo goed
bezig te zien.
Waren het de vrijwilligers?
Ongelooflijk! Ik had van te voren
nooit durven dromen dat we zo’n
leger aan vrijwilligers zouden krijgen.
Wat een geluk dat zij ons helpen en
zoveel extra’s brengen.
Waren het de collega’s? Misschien
heb ik daar wel het meeste van
genoten. Hun liefde voor het vak, hun
enthousiasme, humor, betrokkenheid,
bevlogenheid!

Die ochtenden aan de grote tafel tijdens de
overdracht zal ik niet snel vergeten. Dat saamhorige gevoel van we gaan ervoor! Elke dag werd
ik er weer blij van.
Nee, ik zal me niet meer bemoeien met het
bestuur, maar ik kan toch niet helemaal zonder
de Reigershoeve. Ik heb me daarom aangemeld
als vrijwilliger: als tuinknecht en voor allerlei andere klusjes. Zo hoop ik nog lang van de Reigershoeve te blijven genieten.
Alle mensen van de Reigershoeve, ontzettend
bedankt voor al die mooie jaren!
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Wij verwelkomen nieuw bestuurslid
Bernadette Willemse

Reigershoeve agenda
Activiteiten december/ januari
2019/2020
Maandag 16 december
Kleuters van de St Leonardus school komen als kerst
engeltjes verkleed kerstliederen zingen.
Vrijdag 20 december
Kerstfeest op de Reigershoeve
van 15:30 tot 18:00
Woensdag 1 januari
nieuwjaarsborrel in cafe de
Vrolijke Merrie
Vrijdag 10 januari
afscheidsborrel psycholoog
Anne Rienstra vanaf 15:30 in
de Vrolijke Merrie
woensdag 15 januari
wintercollages maken
Zaterdag 18 januari
afscheidsborrel Henk vanaf
14:00 in de Vrolijke Merrie
woensdag 22 januari
sneeuwuiltjes maken van
dennenappels
Via het familienet zullen we
u op de hoogte houden van
tijden en activiteiten die bij de
uitgave van deze nieuwsbrief
nog niet bekend waren.

Wat een eer dat ik sinds september onderdeel uit
mag maken van het team van de Reigershoeve! Als
oud-collega van Dieneke heb ik de totstandkoming
van de Reigershoeve en de jaren dat het open is
met bewondering gevolgd. De afgelopen maanden
hebben Henk, Dieneke en andere collega’s mij volop
ingewerkt. Het voelt als een warm bad om hier te
komen werken! Als Henk in januari 2020 met pensioen
gaat zal ik hem officieel opvolgen als bestuurder van de
Reigershoeve.
Mijn hele werkzame leven houd ik mij al bezig met de
dementiezorg, als psycholoog in verpleeghuizen en
bij het Trimbos-instituut, de laatste jaren als hoofd van
de afdeling ouderen. Mijn passie voor het bijdragen
aan goede dementiezorg is ooit aangewakkerd toen
ik naast mijn studie psychologie een bijbaan had als
huishoudelijk medewerker in de thuiszorg.
Sinds mijn start bij de Reigershoeve in september
heb ik gemerkt dat iedereen zich elke dag weer
vol energie inzet om weer een zo goed mogelijke
dag te creëren voor de bewoners en deelnemers
van de dagbesteding. Bijzondere momenten waren
er afgelopen
maanden dan
ook al te veel om
op te noemen; de
momenten dat ik in
de woningen en bij
de dagbesteding
kennis heb
gemaakt met
de bewoners en
deelnemers, de
visiedagen met
het team en de
brainstormsessie
met de Denktank
over wat nu precies
‘goede zorg’ is. Ik
ga er vanuit dat er
de komende jaren nog vele gaan volgen. Ik kijk ernaar
uit nader kennis met jullie te maken op de Reigershoeve!
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Kermis op de Reigershoeve
Na de Heemskerkse feestweek kwam de
Reigershoeve met een ongelooflijk knalfeest. Er waren al lange tijd voorbereidingen aan de gang, waardoor het terrein in
een paar uurtjes omgetoverd kon worden
in een feestelijke kermis. De zon scheen en
iedereen had er zin in!
Er waren voor zowel jong en oud heel veel
leuke activiteiten om te doen.

Een angstaanjagend spookhuis, bij waarzegster Carmen kon je je toekomst laten voorspellen, kinderen konden zich uitleven op een
groot springkussen. Verder was er de kop van
jut, touwtje trekken, een springkussen, eendjes
vangen, blikken omspuiten, schminken, een
grabbelton, een frietkraam, suikerspinnenkraam en het rad van fortuin met heel veel
mooie prijzen. Bijna iedereen ging wel met
een prijs naar huis.
Als klap op de vuurpijl gaf medewerker Quintin een overweldigend optreden. Nederlandse
meezingers klonken over de
Reigershoeve. De voetjes gingen
van de vloer en de polonaise
werd ingezet.

Er was een hele grote opkomst en een hele
fijne sfeer deze dag! Alle vrijwilligers en in het
bijzonder Koos en familie en Arie heel erg
bedankt voor jullie inzet om van deze dag
een hele bijzondere en onvergetelijke dag te
maken!
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Leuke uitspraken

Hoe later op de avond hoe later de klok is.
Als de kat van huis is is die niet binnen.
Ik ben al veel kilo’s kwijtgeraakt, dat merk ik aan m’n bril
die steeds van m’n neus af valt.
“Hoe heet een vrouwtjespaard?” “Nou ik had er 23 		
en die hadden allemaal een andere naam”.
Zachte heelmeesters maken stinkende koeienvlaai.
Bewoonster tijdens het wandelen over het terrein: “Je zou
hier ‘s zomers toch maar wonen...”
Meneer u heeft 2 brillen op uw neus: “Ja dat klopt, ik wil
jou graag 2 x zien.”
“Nou verdikkeme…….ik kan er ff niet opkomen”. “Zal ik je
een knietje geven?”
“Hoe zit het eigenlijk met jouw vergeetachtigheid?” “Nou
dat wordt wel slechter hoor. Vaak ben ik het na een uur al
vergeten.” “Oh da’s mooi, dan leen ik van jou 100 euro!”

Mooie momenten
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Even voorstellen……
Floris van der Grijn

Kan je jezelf omschrijven?
Ik ben een boerenpummel. ik ben aardig als
jij dat ook bent en een hardwerkende man
die niet zeurt.
Waar hou je het meest van?
Van jou en mooie vrouwen, van een peukie,
van hard werken en alles goed bijhouden.
Dan komt het allemaal wel goed.
Waar houdt je niet van?
Een tijd niks doen. Mensen die risico’s nemen
en niet van mensen die kinderen pijn doen.
Wat zou je willen veranderen?
Niets. Als je alles goed doet, wordt vanzelf
alles anders en alles kan altijd beter.

Elvin rent voor een slaaprobot

Floris is onze enige bewoner vanaf het
allerbegin nog.
Hij vertelt in een kort interview hoe hij het
hier beleeft.
Floris, iedereen kent jou, want je bent hier
vanaf het eerste moment. Hoe voelt dat
voor jou?
Prima, ik ben hier al zo lang. Het geheim
is dat je daar samen naar toe werkt. Het
gebeurt niet altijd zoals ik het wil, maar ik
werk er hard voor.
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Hoe vind je het hier op de Reigershoeve?
Jullie zijn lief, jij ook. Mijn appartement is
prima. Ik kijk zo naar buiten, en kan hier mijn
peukie roken.

Medewerker Elvin heeft meegedaan met
de Dam tot Dam loop. Een tijd terug kon
je geld doneren om hem te sponsoren. De
opbrengst zou besteed worden aan een
slaaprobot. Uiteindelijk heeft Elvin maar liefst
878,- opgehaald! Inmiddels hebben we de
slaaprobot alweer een paar maanden in
gebruik. Elvin je bent een kanjer!
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Visiedagen

Sinterklaasfeest

Op woensdag 27 december heeft Sinterklaas
met 2 Pieten de Reigershoeve bezocht. Allereerst
gingen zij langs alle woningen om een bezoek
te brengen aan de bewoners. Daarna zaten er
een heleboel kleine kinderen, familie, bewoners
en deelnemers van de dagbesteding in spanning
te wachten op de Sint. Nadat zij zich vermaakt
hadden met allerlei leuke spelletjes was het
moment eindelijk daar. De Sint en zijn Pieten
deden hun intrede. Ook dit jaar kwam de Sint niet
met lege handen. Ieder kind kreeg een mooi en
passend kado. Wat een hoop blije gezichten!
Sint en Pieten heel erg bedankt voor jullie
komst en Linda; weer petje af voor de goede
organisatie!

Op 2 en 8 oktober hadden we
weer onze visiedagen. Deze dagen
komen alle medewerkers bij elkaar
om met elkaar te praten en te
leren over de visie: doen we nog
met elkaar waar we voor staan op
de Reigershoeve? We organiseren
2 keer per jaar een visiedag.
Tijdens de visiedagen van oktober
hebben we gesproken over het
grote personeelstekort in de zorg
en ons beleid om ook zij-instromers
warm te maken voor de zorg
voor mensen met dementie. We
hebben ons vrijwilligersbeleid onder
de loep genomen en vrijwilligers
geïnterviewd over hoe we het hier
nog prettiger voor hen kunnen
maken. We hebben de bevindingen
van het inspectierapport en ons
klanttevredenheidsonderzoek
besproken en gebrainstormd over
verbeteringen. We hebben nog
een stilgestaan bij wat onze visie
precies inhoudt, waarom we met
een visie werken, welke visiepunten
de medewerkers zelf het meest
aanspreken en waar zij passie voor
voelen. We hebben ons verdiept in
het aanbieden van activiteiten, een
workshop over koken gevolgd, en
een speurtocht gedaan om kennis
op te doen over de moestuin.
Dit jaar hebben we voor het eerst
ook een visiedag voor vrijwilligers
georganiseerd. Die houden we erin!
Op 13 oktober kwamen ongeveer
25 vrijwilligers bij elkaar om te leren
over dementie en te praten over
moeilijk of opvallend gedrag van
mensen met dementie. Ook met de
vrijwilligers hebben we uitgebreid
stilgestaan bij onze visie. En na
afloop hebben we heerlijk gegeten.
Het waren zeer waardevolle
dagen! Bedankt iedereen voor jullie
deelname en inzet!
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‘In het zonnetje”
Guido Sars
Guido is al vele jaren in woning E een
topvrijwilliger en het wordt hoog tijd om hem
eens in het zonnetje te zetten.
Vanaf het begin is Guido al vrijwilliger op de
Reigershoeve. De bewoners van woning E
rekenen iedere week weer op de gezelligheid
die Guido hen komt brengen. Hij neemt de
bewoners graag mee op stap en zorgt zo voor
hele waardevolle momenten!
Ook heeft hij gedurende een lange tijd de
bioscoop van de Reigershoeve georganiseerd.
Iedere vrijdag konden de bewoners hun
favoriete films bekijken onder het genot van een
hapje en drankje.

Oproepjes
Oosterweg 5C zoekt boeken met
mooie dieren en natuur platen,
en allerlei tijdschriften.
Oosterweg 5D is op zoek naar
een mixer. Wie heeft er nog
eentje ongebruikt thuis liggen?
Oosterweg 5E zoekt kanten of
gehaakte tafelkleedjes. Wie heeft
er nog eentje thuis liggen?

Voor de reminiscentie zijn we op
zoek naar mooie oude spulletjes
die een verhaal bij zich dragen.
Mooie kleding die u zelf niet
meer draagt kan u doneren aan
Helen’s Winkeltje.
Een verzoek of bezoek en familie
goed op wil letten wie er met je
mee loopt wanneer je de poort
uit gaat.
U kunt reageren via redactie@
reigershoeve.nl.

Op andere vlakken is Guido ook actief. Hij is
zelf leerkracht geweest en gaf laatst aan de
medewerkers een les medisch rekenen.
Guido enorm bedankt voor al je waardevolle
inzet!

In het voorjaar
gaat een gezellige
wandelclub beginnen.
Doet u mee?
Geef je op via
redactie@reigershoeve.nl
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Wist u dat........

- We in 2020 gaan werken met
een digitaal medicatie systeem,
zodat we een betere controle
kunnen waarborgen en informatie
altijd up to date is.
- Er in november 10 leerkrachten
van de Otterkolken op bezoek zijn
geweest en we een start gaan
maken om samen te werken met
deze leuke basisschool.
- Anneke ‘s nachts overheerlijke
runderlapjes suddert.
- Alle medewerkers in 2020 een 5
daagse opleiding dementiezorg
gaan volgen van een tweetal
zeer ervaren en deskundige
docenten (Frans van Hoogeveen
en Hugo van Waarde).
- Roos Zwart de kantoorruimtes
heeft opgeknapt. Ze zijn
onherkenbaar mooi geworden!
- We heel veel mooie spullen
hebben gekregen van Jolanda
van Dijken om herinneringen mee
op te halen met onze bewoners.
- Een aantal van onze eigen
medewerkers deel uit maken van
een regionaal consultatieteam,
om andere zorgteams te
helpen met het omgaan met
signaalgedrag van mensen met
dementie.

Workshop bewogen bewegen

Op donderdag 28 november hebben we een
mooie workshop gevolgd van Ingeborg van der
Meer: Bewogen bewegen. Hierin hebben we
geleerd hoe je contact maakt met mensen met
dementie door middel van dans. Het is belangrijk
dat je eerst zorgt dat je oogcontact hebt en
iemand uitnodigt voor de dans. Je volgt de manier
waarop de bewoner danst en probeert hierna de
dans uit te breiden, waardoor je iemand helemaal
in zijn/haar kracht kan zetten. Na de workshop
was er nog een gezellige borrel in Cafe de Vrolijke
Merrie waar veel bewoners aanschoven. Dat wat
we hadden geleerd konden we gelijk toepassen
in de praktijk. De voetjes gingen van de vloer en
er werd hevig geswingd. Wat kun je daar blij van
worden!

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!

