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Wij vinden het belangrijk om te weten hoe de bewoners en
hun vertegenwoordigers de zorg op de Reigershoeve ervaren.
Daarom raadplegen we 4 x per jaar de cliëntenraad en hebben
we eind vorig jaar een vragenlijst rondgestuurd. Maar liefst
93% van de mantelzorgers heeft gereageerd en de vragenlijst
ingevuld, daar zijn we ontzettend blij mee. Uit de vragenlijst
blijkt dat de Reigershoeve een 8.9 als rapportcijfer krijgt. De
genoemde verbeterpunten pakken we als volgt op:
De procedure voor verhuizing wordt verbeterd, door de
introductie van een verhuisboek voor nieuwe bewoners en een
checklist voor medewerkers.
De teamwissel van 1 januari heeft onrust veroorzaakt,
maar we denken dat deze noodzakelijk was voor het welzijn van
medewerkers en bewoners. Het heeft tijd nodig om te wennen
aan de veranderingen, maar we blijven alert op het goed
functioneren van de teams.
De activiteitendiensten zijn uitgebreid naar activiteiten
in het weekend en we zorgen ook nog meer voor voldoende
individuele activiteiten.
Hartelijk bedankt voor het invullen van de vragenlijst!

Colofon
Deze nieuwsbrief wordt uitgegeven door
Stichting Reigershoeve
Oosterweg 5B
1968 KM Heemskerk
Telefoon: 0251 20 70 27
Redactie: Daniëlle, Annemieke, Dini,
			
Yvonne, Dieneke en Roos
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Dieneke behaalt de doctorstitel
Op 23 februari 2018 verkreeg Dieneke de
graad van Doctor aan de Vrije Universiteit van
Amsterdam. Na jaren onderzoek bij het Trimbos
Instituut en vele uren schrijven in haar vrije tijd
naast haar werk op de Reigershoeve was het
proefschrift toch nog gereed gekomen.
De titel van haar proefschrift was Seize the
day – Activity involvement and wellbeing of
people with dementia living in care homes.
In het proefschrift, dat met succes door
Dieneke werd verdedigd, beschrijft ze de
resultaten van een onderzoek bij een groot
aantal woonvoorzieningen voor mensen met
dementie. De conclusie uit dit onderzoek is
dat het betrekken van bewoners in activiteiten
belangrijk is voor hun welbevinden, ook als
zij vergevorderde dementie hebben. Dieneke
pleit er dan ook voor dat het aanbieden
van activiteiten en bezigheden, als een
vast onderdeel van het werk moet worden
beschouwd, en net zoveel aandacht moet
krijgen als het bieden van lichamelijk zorg.
Logisch dat er op de Reigershoeve zoveel
aandacht wordt besteed aan het doen van
activiteiten! Voor alle geïnteresseerden is het
proefschrift te downloaden via de website.

Uitbreiding van de dagbesteding.
Vanwege de lange wachtlijst die in 2017 is ontstaan hebben we de dagbesteding per 1 februari
2018 uitgebreid van 8 naar 12 deelnemers per dag.
Om de kwaliteit hoog te houden hebben we een
extra medewerker voor de begeleiding ingezet.
We werken hier nu elke dag (behalve zondag) met
tenminste 2 professionals van de Reigershoeve.
Samen met stagiaires en vrijwilligers zorgen zij
voor een zeer gevarieerd aanbod aan activiteiten
dat op de wensen van de deelnemers is afgestemd
en natuurlijk voor heel veel gezelligheid.

Foto: Na afloop van de promotie. Dieneke met rector magnificus, promotoren, opponenten en paranimfen.
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High Tea voor Bert en Gerda
Mooie
Momenten
Een meneer is gevallen en ligt op de
grond, Ik vraag wat er is gebeurd?
“Ach” zegt de bewoner “de vloer
kwam ineens omhoog.”
Een bewoonster heeft de slappe
lach,”wat is er gebeurd? “ vraag
ik. “We hebben net lachebekjes
gegeten.”

Op 27 maart leek het wel feest in de grote keuken / bioscoop
. De vrolijk versierde de tafels stonden vol met lekkernijen:
verschillende kleine taartjes, scones met clotted cream
en jam, chocoladetruffels, koekjes en snoepjes, kleine
sandwiches, glazen met heerlijke sapjes , allerlei soorten thee
en nog veel meer. De kookclub die altijd op dinsdagmiddag
bij elkaar komt had alles zorgvuldig klaargemaakt. Dit alles
ter gelegenheid van het afscheidsfeestje voor Bert en Gerda,
supervrijwilligers van de Reigershoeve. In de zomer van
2013, nog voordat de eerste bewoners naar de Reigershoeve
verhuisden waren Bert en Gerda al van de partij. Om te
beginnen hielpen ze met het opknappen van oude meubels
die Henk en Dieneke overal vandaan hadden gesleept. Maar

Ik breng een van de bewoners een
kopje thee, lunch en medicatie en
ruim ondertussen al kletsend ook
nog wat op in diens woning
Als ik klaar ben zeg ik tenslotte: “Zo,
wat wil een man nog meer....”
Antwoord: “Nou, heb je even.......”
Tja ...
We hebben het over het spookhuis
en Halloween,ik vertel dat ik het
laatst bijna in mn broek deed in het
spookhuis hier op RH, “o” zeg een
bewoonster “joh dan koop ik wel een
nieuwe broek voor je.”
Bewoner wilde me duidelijk iets
vertellen. de strekking was dat het
allemaal niet zo lekker ging, hij
vertelde hoe het dan wel moest
gaan. In zijn eigen bewoordingen
waar ik niet zoveel van begreep. Ik
hoorde het een tijdje aan. Op een
gegeven moment zei ik tegen hem:
“ M., Ik- hou- toch-van-je.” Waarop hij
duidelijk antwoordde: “ hé,hé, was
dat nou zo moeilijk!”
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.

ze deden nog veel en veel meer. Bert is een handige jongen.
Hij maakte hokken in de stal, verlichting in de Vrolijke Merrie,
hij was behanger in de logeerkamers en chauffeur voor de
dagbesteding etc. etc. Gerda hielp overal aan mee en bleek
over een groot organisatietalent te beschikken. Zij was
de motor achter vele lente- en herfstmarkten en werd de
coördinator van onze ongeveer 70 vrijwilligers. Ook hielp ze
op kantoor met de facturatie.
Begin dit jaar lieten ze weten dat ze een woning in het verre
Rijnsburg hadden gekocht en vanaf april niet meer op de
Reigershoeve konden werken. Nadat de wederzijdse tranen
gedroogd waren werd het op 27 maart een hele mooie High
Tea. Bert en Gerda werden door bewoners, medewerkers
en vrijwilligers met cadeaus overladen met als topstuk een
prachtig schilderij dat in ons atelier door onze bewoonster An
van Koot was geschilderd.
Bert en Gerda, ontzettend bedankt voor alles wat jullie voor
de Reigerhoeve gedaan hebben en heel veel geluk in jullie
nieuwe woonplaats!
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Dieren op de Reigershoeve - Rampspoed en vreugde

Wie denkt dat het dierenleven op de Reigershoeve rustig en vredig voortkabbelt heeft het goed mis. Kijk
maar eens wat er de afgelopen maanden allemaal is gebeurd.
Het begon goed! In november kreeg de stal een geweldige facelift. Onder het motto ‘we houden van
hout’ timmerden Bram, Koos, Martien, Arie en Joep een prachtig nieuw hekwerk voor de dieren en
stoere houten banken voor de bezoekers van de stal. Koos toverde bovendien een prachtig houten
opslag constructie voor de diervoeders.										
Toen sloeg het noodlot toe. . Op een dinsdag begin
januari troffen wij op het terrein van de Reigershoeve
allemaal dode kippen aan. Eén enkele kip leefde nog,
maar overleed later toch, waarschijnlijk van de stress.
Er was een gat gegraven onder het kippenhok. Dit
was duidelijk het werk van een vos. Vossen staan erom
bekend dat ze alle prooien doden die voor hem op de
vlucht slaan en er uiteindelijk maar één meenemen
om te eten.Een week later sloeg de vos weer toe, maar
nu in de eendenvijver. Helaas zijn er ook verschillende
eenden gedood. Alle pogingen om de vos te vangen
		
zijn tot nu toe mislukt. Het spreekwoord 		
			
zegt niet voor niets: Zo sluw als een vos.
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Een nieuwe lente een nieuw geluid
Aan alle ellende komt een eind. Nauwelijks was de winterse
vrieskou het land uit of we hoorden weer het drukke gekakel
van acht nieuwe kippen en het vrolijke gemekker van vier
nieuwe geitjes. De geitjes wonen voorlopig op het grasveld
voor woning D. Het zijn een moeder met twee lieve lammetjes
en een tante. Vorige week was één van de lammetjes in het
kippenhok verdwaald. Ze mekkerde jammerlijk want ze wist
niet meer hoe ze eruit moet komen. Moeder kon het niet
aanhoren en sprong pardoes over het hoge hek dat was
neergezet om onze bomen tegen geitvraat te beschermen.
Er is een spreekwoord dat zegt: Als je wil leren vloeken moet je
geiten nemen.
Ga ook eens kijken in de kas. Daar is door onze vrijwilligers
veel werk verricht. Rob heeft een vijver gemaakt en daar
zwemmen nu mooie vissen.
Dan nog het laatste dierennieuws: in de
volière hebben vier Cubavinken en twee
Binsen Astrildes hun intrek genomen. De
diamantduiven en de kanaries hebben
hier niet moeilijk over gedaan. Een vaste
verblijfsvergunning was binnen een dag
geregeld.
De konijnenheuvel is weer in ere hersteld. We
hebben nu hopelijk vosbestendige konijnen.
De oersterke agressieve Vlaamse Reuzen Ko en
Nijn.
Het eenden probleem is al opgelost. Wilde
eenden vinden het erg gezellig op de
Reigershoeve en door een vos laten ze zich
lekker niet vangen.

John, George en Ringo in de zon. Wie heel goed kijkt ziet Paul in het water.
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“Mooie Momenten”
Ik attendeer een bewoner erop dat de gulp
van zijn broek openstaat. Hij kijkt even
naar beneden en zegt vervolgens lachend:
“Adverteren doet verkopen !!!”
“Ik ben in de werkplaats met een deelnemer aan
het bespreken hoe we iets gaan maken. Aan zijn
gezicht zie ik dat hij het niet volgt. Dus ik zeg:
“weet je wat, we doen het anders, vergeet maar
wat ik gezegd heb”. Waarop hij lachend zegt: “nou
moppie, dat moet niet zo moeilijk voor mij zijn”.
Een bewoonster wilde een sigaretje roken
maar ik was net haar kamer aan het stofzuigen.
Daarom ging ze even op een stoel in de gang
zitten wachten. Ik had niets in de gaten en werd
door de collega op mijn schouders getikt met de
mededeling dat ik ontslagen was! Met het zweet
op mijn voorhoofd vroeg ik “OH door wie...” “nou
door de bewoonster want het duurt allemaal veel
te lang!”
Ik kom een bewoner en mn collega tegen op
de gang en vraag of hij een nieuw geurtje heeft
omdat het zo lekker ruikt “Nee hoor” zegt de
bewoner “dat zijn mijn sokken...”
Een bewoonster: “Wij hadden vroeger een paard
die lag onder tafel,die voerden we drank zodat hij
haha niet meer op zijn benen kon staan.”
“Ik heb tegenwoordig 2 mannen in bed” zegt een
bewoonster. Ik ben benieuwd hoe ze dat doet.
“Nou gewoon de een die ik betaal mag in bed de
ander eronder”.
We horen een knetterend geluid in de woonkamer,
ik zeg : “oe wat was dat?” Zegt een bewoonster
“ach iemand zet zn buitenboordmotor aan.”

“We lopen met een groepje in de duinen,
wanneer ik verderop de boswachter zie.
Verschrikt zeg ik dat ik geen duinkaarten
bij mij heb. Hierop zegt een deelnemer:
“geeft niets meisje, maak je maar niet
druk, dan zeggen we toch gewoon dat we
dement zijn?”
Ik ben met een bewoner die altijd nogal
krom loopt aan het fietsen naar Marquette,
ik zeg: “sjieke boel daar is een bruiloft aan
de gang” ,”ach “zegt hij “geef mij een sigaar,
ga ik rechtop staan, kan ik er zo tussen
staan”
Een poosje terug was ik ‘s ochtends onze
telefoon kwijt.Overal gezocht, de hele woning op zijn kop gezet, mijn collega gebeld
die net boodschappen aan het doen was of
zij hem misschien bij zich had. Maar helaas,
hij was niet te vinden. Ik was al bang dat
hij misschien per ongeluk met de was de
wasmachine in gegaan was. Ten einde raad
ben ik toch nog maar een keer langs de
dieren gegaan die ik die ochtend had gevoerd.Ondertussen bellend naar ons eigen
nummer hoorde ik uiteindelijk een telefoon
over gaan. En ja hoor, daar lag hij...... in de
schapenweide. Gelukkig ongedeerd, alleen
een beetje vochtig door het gras.Omdat de
schapen zo enthousiast reageren als je met
voer aankomt springen ze tegen je op en
daardoor is de telefoon gevallen

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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Afscheid
De afgelopen maanden hebben we
afscheid moeten nemen van de volgende bewoners:

Wicher Pot

Peter Kalf

28-08-1928 - 10-10-2017

31-05-1949 - 11-04-2018

Wicher was verhuisd van woning C naar woning F enhet team heeft een
bijzondere man leren kennen. VoorWicher toch wel een moeilijke tijd want
zijn gezondheid ging achteruit en hij kon zijn draai niet goed meer vinden.
Hij vond het prettig om in de serre te zitten zodat hij alle beesten in
de buurt kon bekijken en genieten van het zonnetje. Hij was gek van
bitterkoekjespudding, vooral de zelfgemaakte van dochter Elsje
Van de week zag ik tijdens het boodschappen doen een hele voorraad
bitterkoekjespudding staan en ik moest gelijk met een glimlach aan
Wicher denken. . Mooie herinneringen aan een vriendelijke lieve man die
gek was op zijn vrouw Bep, kinderen en kleinkinderen. Het team was ook
blij met alle hulp van dochter Elsje voor de zorg van Wicher. De dagelijkse
telefoontjes van dochter Anne Margriet deden Wicher ook zichtbaar goed
en steunden hem in de start van de dag.
Mooie herinneringen waar we nog regelmatig aan terug
denken.

Je wilde altijd zo vreselijk graag naar
huis…

Cock Schaper
13-08-1928- 12-02-2018
Lieve Cock, wat was jij een bijzondere en lieve vrouw. En wat hebben we
veel van jou mogen leren! Over de visie want hoe lief je ook was, als je iets
niet wilde dan liet je dat merken en dan bleek het toch ook goed te komen.
Over genieten van de kleine dingen en geduld hebben. Je genoot tot het
laatst! We missen je!

Piet Langhout
10-06-1923 - 22-10-2017
Piet heeft een mooie tijd mee gemaakt op de Reigershoeve en heeft
een periode met zijn vrouw Sari in woning F gewoond. Nadat Sari was
overleden was er veel verdriet maar ook de kracht om door te gaan. Met
ondersteuning van zijn kinderen en in het bijzonder dochter Els genoot
Piet van alle bezoekjes en aandacht, glunderend op zijn plek in de serre.
Een markante man die zeer veel voor het onderwijs heeft betekend en
daar mooi over kon vertellen. Ook een kwetsbare man die zich verloren
kon voelen en onze hulp in het terug vinden van de goede weg nodig had.
Humor was Piet ook niet vreemd en kon regelmatig klinkklare opmerkingen
maken met een grote grijns. Soms de wanhoop nabij maar samen kwamen
we er altijd wel weer uit om er wat moois van te maken. We koesteren de
herinneringen en de contacten met de kinderen die ook voor ons als team
klaar stonden. De lieve attenties met zoveel zorg gemaakt en zo uit het hart
werden enorm op prijs gesteld. Het was een mooie tijd met Piet en kijken
hier met een warm gevoel op terug.

“Wanneer mag ik naar huis?”
“morgen hoor je het Peter” “Het komt
goed Peet!!”
‘”oké want ik zit maandag op een
schaakclub en daar wil ik ook graag weer
heen”
Deze vragen gaan wij missen Peter maar
ook zeker je humor, je engelen geduld en
je mooie verhalen!
Eindelijk ben je nu thuis bij je vrouw Rosa.
Bedankt voor wie je was !

Joke Koks-Heeremans
15-01-1935 - 18-05-2018
Als je zegt: “Ga weg!”
Bedoel je: “Kom je even bij mij?!”
“Ik ben toch geen klein kind” betekent:
“Sta je aan m’n zij?!”
Krachtig maar onzeker,
Mooi van dichtbij.
Muur van gevoel,
Je zette het opzij.
Zingend je dag door,
Zoekend naar een houvast.
Genietend van de zon,
Wat jou zo goed past.
Stralend en warm,
Voor sommige te heet.
Jij als persoon,
Die ik niet vergeet.
Jou maatje vanaf hier,
Denkend aan jou.
Rust zacht lieve Joke,
Kleur de lucht geel en blauw.
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Vervolg afscheid bewoners

Meer geld in 2018 en 2019

Hans Schoemaker
05-02-1952 - 09-04-2018
Toen Hans drie jaar geleden bij ons kwam
wonen, waren zijn bekende zinnen:
“ wat ben je mooi” of “wat ben je lief “. Het werd
regelmatig bekroond met een kus op de wang.
De vrouwen waren natuurlijk vereerd om door
zo’n knappe man gekust te worden. Later kon
Hans dit niet meer uiten, wel de kus op de
wang.
Zelfs op zijn laatste nacht.
Hans is rustig en waardig gestorven op 9 april
en heeft de regie over zijn eigen leven tot de
dood zelf willen uitvoeren.
Hans kon genieten van de fietstochten met
broer Rob en de muziekactiviteiten met zus
Eri. Soms vergat Hans de omgeving tijdens
de muziekactiviteit en keek dan gefascineerd
alleen naar de knappe zangeres.
De laatste periode waren de ontmoetingen
met Hans in stilte. Ondanks deze stilte bleef het
gevoel van verbondenheid met Hans.
Wij zullen Hans herinneren als een warmhartige,
lieve man met een mooie glimlach waarvoor wij
veel respect hebben.

Hans van Not
30-06-1927 - 02-11-2017
Lieve Hans,
Je hebt maar kort bij ons mogen wonen.
Indruk heb je gemaakt op ons en de bewoners.
Je regelde graag je zaakjes goed.
Je had graag controle over dingen maar raakte
je de controle ook wel eens kwijt.
Dit vond jij heel moeilijk.
Een raar gevoel in je hoofd wat je dan
verklaarde als: I’m out off my mind.
Je aanwezigheid, je bezorgdheid,
je dankbare woorden.
Rust in vrede.

We wensen alle familie en
vrienden veel sterkte toe!

Dankzij oud-staatssecretaris van Rijn zijn in 2018 de WLZ
tarieven voor woonzorg voor mensen met dementie met
ruim 9% verhoogd. De Reigershoeve heeft dit extra geld
ingezet om meer personeel aan te trekken. Hierdoor werd
het mogelijk om in iedere groepswoning de bezetting in
de avonduren te vergroten, waardoor nog meer tijd en
aandacht voor het welzijn van de bewoners kan worden
geboden. Concreet betekent dit dat we per 1 januari met
twee tussendiensten in plaats van 1 tussendienst zijn gaan
werken. De activiteitendiensten werden in 2017 voor 5
dagen per week ingepland. Dat is per 1 januari uitgebreid
naar 7 dagen per week. Wel kunnen deze extra diensten
bij ziekte komen te vervallen. Zo hoeven we ons clubje
medewerkers niet steeds op te trommelen op vrije dagen.
Per half mei hebben we het dienstrooster weer iets
aangepast om bewoners ’s nachts beter te ondersteunen.
We merkten de laatste maanden dat zij ’s nachts meer
zorg nodig hadden. Daarom zijn we gaan werken met
een slaapdienst, naast de wakende nachtdienst. Deze
slaapdienst heeft eerst tussendienst van 17.00 tot 24.00 uur
(de andere tussendienst werkt van 14.00 tot 22.00 uur), en
gaat dan slapen in de logeerruimte. Bij erge drukte wordt
de slaapdienst opgeroepen voor hulp. Ook dit konden we
realiseren gaan vanwege de hogere tarieven.
Onlangs hebben we van het zorgkantoor te horen gekregen
dat er in 2019 wederom meer geld beschikbaar komt voor
het aannemen van meer personeel. Gezien de ontwikkeling
dat bewoners meer zorg nodig hebben in de nacht, hebben
we besloten dit te gaan besteden door de slaapdienst te
verruilen voor een tweede wakende nachtdienst.
Heel fijn voor de bewoners, en ook voor de medewerkers!

De snavel klepper
juni 2018
Kom kijken in de vernieuwde kas!
Eind vorig jaar was het kommer en kwel in de kas. Alles
kleefde vanwege een enorme luizenplaag.
Bestrijden met een leger lieveheersbeestjes had geen
resultaat. Drastische maatregelen waren noodzakelijk. De
grote mimosa die altijd zo mooi bloeide maar nu onder
de luizen zat werd radicaal verwijderd en hetzelfde lot
ondergingen vele andere planten.
In december 2017 hebben de kinderen van de openbare daltonschool “Het Kompas” in Beverwijk een
inzameling gehouden voor de Reigershoeve. Ze hebben allemaal een knutselwerkje gemaakt met als
thema kerst en winter. De werkjes werden verkocht aan familie. ook hebben ze lege flessen ingezameld
en de totale opbrengst was 386,31 euro!!! Het geld werd besteed aan de wintertuin in de kas.
Het tuinteam werd gemobiliseerd en na maanden van noeste arbeid is de kas weer een heerlijke plek
om te mediteren, een middagdutje te doen of gezellig een sigaretje te roken. Je kunt ook gewoon even
binnenlopen om te genieten van de prachtige planten, de nieuwe stoelen en de fraaie vijver met mooie
vissen.
Met heel veel dank aan het tuinteam!!! en “Het kompas”.
Binnenkort komen een aantal kinderen kijken hoe het geworden is.
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Even voorstellen
Toppertje Ellen Marcus is nu een jaar in dienst!
Hier wordt ze blij van:
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In het zonnetje:

Katinka en Marianne
Steevast iedere donderdag zie je deze dames
met een warme glimlach achter de bar in de
Vrolijke Merrie staan. Tijdens de muzikale
activiteit voorzien zij de aanwezige bewoners,
familie en deelnemers van de dagbesteding
van een natje en een droogje.
Verder zijn zij regelmatig van de partij bij een
extra activiteit om te helpen met de catering.
Ook hebben zij zich ontfermd over “ ’t
Winkeltje”. De vitrine wordt een paar keer per
jaar aangepast aan het seizoen, zodat er altijd
iets actueels verkrijgbaar is.
Hoewel zij vast wel weten hoe blij wij met
ze zijn, kan het geen kwaad om ze hier even
extra in het zonnetje te zetten!

llige
collega’s

Lieve Katinka en Marianne,
jullie zijn toppers!

ADVERTENTIE:

TWINKELTJE

Hier zijn leuke kadootjes te koop voor feestdagen of als iemand bv jarig is of op verjaardag gaat.
Donderdagmiddag staat vrijwilligster Marianne er maar ook op andere dagen even aan dagbesteding
vragen. Van de opbrengst worden weer nieuwe kadootjes gekocht.
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Dementiezorg in Montenegro

Reigershoeve agenda

Activiteiten juni/juli/augustus
Donderdag 21 juni 14.30-16.00
Gijs de Vormer, zanger
Zaterdag 7 juli om 10.15 uur
Opening expositie Iet Sman
Zaterdag7 juli om 14.30 uur
Optreden stut koor
Donderdag 19 juli 14.30-16.00
Gerard schut
Donderdag 26 juli
14.30-15.30Aleida Plat, zangeres
Donderdag 23 aug 14.30-15.30
Ronald Lighthart, zanger
Via het familienet zullen we u op de
hoogte houden van activiteiten die
bij de uitgave van deze nieuwsbrief
nog niet bekend waren.

Ik mocht in oktober een dag mee op bezoek bij een
verzorgingshuis in Montenegro waar mensen wonen met
dementie, psychische klachten en lichamelijke klachten.
Stichting Westerheem - de stichting waar wij als Reigershoeve
ook veel subsidie van hebben gekregen, bijvoorbeeld voor onze
snoezelbaden, het fietslabyrinth en de qwiek-up - helpt dat
verzorgingshuis ook financieel bij renovaties etc.
Ik mocht mee om tips te geven bij het herinrichten van de
afdeling waar mensen wonen met dementie. Samen met Roos
heb ik een hele mooie plattegrond en collage gemaakt met alle
ideeën waaronder een voelmuur een crea-hoek en een heerlijke
lounge hoek.
Een dag met een traan en een lach!!!
Een lach voor de mensen die hun werk met zo veel liefde doen.
Een lach voor de bewoners die ondanks de omstandigheden
ons hartelijk ontvangen en met humor een knuffel of een kus
communiceren.
Een lach omdat de zorg die ze willen geven en de begeleiding
gelijk staat aan de zorg die wij geven bij de Reigershoeve...
Een traan voor de lieve kleine zuster die elke ochtend 25 mensen
uit bed helpt, wast en in de rolstoel tilt met eigen kracht en met
alle liefde.
Een traan omdat die zelfde zuster 300 euro per maand verdiend
voor 40 uur werken.
Een traan omdat ze zo graag
willen maar het geld en de
benodigdheden om die mooie
zorg te bieden niet hebben !
Een lach en een traan omdat
wij het zo goed hebben in de
zorg in Nederland Een traan
omdat ik me schaam dat
we soms ‘zeuren’ over onze
werkdruk en salaris!
Een lach omdat ik/wij iets
voor die lieve mensen hebben
kunnen doen.
Ik ben even stil en dankbaar
voor mijn werk!
Lieve groeten Nathalie Feenstra
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In memoriam Hans Houweling (19462017) en Philip Breedveld (1952-2017)

Reigershoeve heeft een
innovatiemedewerker

Tot ons grote verdriet zijn twee van de drie leden
van de Raad van Toezicht van de Reigershoeve
eind vorig jaar overleden, beiden aan de gevolgen
van kanker.

Reigershoeve bruist van de ideeën. Die komen
bijvoorbeeld uit de denktank maar ook brengen
individuele medewerkers vaak hele goede ideeën
in.

Op 17 november 2017 overleed Hans Houweling.

Omdat het risico bestaat dat goede ideeën
wegens tijdgebrek niet worden uitgevoerd, is in
2018 één van onze medewerkers (Roos Zwart)
gedurende 8 uur per week vrijgemaakt voor
de realisatie van deze ideeën. Roos houdt zich
daarnaast bezig met de borging van de ideeën
ten aanzien van de kwaliteit van zorg die de
afgelopen jaren al zijn bedacht en uitgevoerd.
Voorbeelden hiervan zijn de Reigershoeve
University, de inwerkprocedure van nieuwe
medewerkers en de verhuisprocedure voor
nieuwe bewoners.

Hans was ‘ouderenarts’ en pionier op het gebied
van kleinschalig wonen voor mensen met
dementie. Hij ontwikkelde de visie ‘warme
zorg’, was fel gekant tegen vrijheid beperkende
maatregelen .
Hans was medeoprichter van het Anton Pieckhofje
in Haarlem (in 1989 de eerste kleinschalige
woonvoorziening voor mensen met dementie) en
na zijn pensionering van de twee zorgboerderijen
van WarmThuis in 2011. Tijdens de oprichtingsfase
van de Reigershoeve hebben Henk en Dieneke
veel met hem samengewerkt en waren zijn
adviezen van grote waarde.
Begin 2017 trad Hans toe tot de Raad van Toezicht
van de Reigershoeve. Zijn vrouw Leny Haaring (GZpsycholoog in de ouderenzorg) is bereid gevonden
zijn plaats hierin over te nemen.
Op 23 december 2017 overleed Philip Breedveld.
Philip was econoom met een groot sociaal
hart. Toen Henk en Dieneke in 2006 het eerste
ondernemingsplan voor de Reigershoeve maakten
was Philip de eerste die hier kritisch naar wilde
kijken en voor waardevolle aanvullingen en
verbeteringen zorgde. Sinds de officiële oprichting
van de Stichting Reigershoeve trad Philip op als
voorzitter van de Raad van Toezicht. Hij deed dit
geheel belangeloos en met grote kundigheid en
betrokkenheid.
Wij zijn Hans en Philip heel veel dank verschuldigd.
Beiden hebben aan de wieg gestaan van de
Reigershoeve en waren voor ons een grote steun
en stimulans.
Henk en Dieneke

Waar zouden we zijn zonder...

Vrijwilligers

Graag willen we alle vrijwilligers
ontzettend hartelijk bedanken
voor hun inzet voor en achter
de schermen!
Dank, dank, dank!!!
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Puzzel
Zoek de woorden in het rooster

vlo
stier
paard
schaap
melkkoe
varken
lam
honing
eieren
geit
landbouwer
mais
kalf
tractor
stallen
pauw
ezel
imker
pony
kuiken
fazant
boerderij
kip
Weet je nog?
Wie weet er nog wat dit voorwerp is?
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Reigershoeve het decor van de presentatie van ‘Oh Oosterweg’.
Er was eens een tijd dat een flink aantal bewoners
van de Oosterweg hun handtekening zetten onder
een petitie tegen de komst van de Reigershoeve.
Er was eens een tijd dat een klein groepje fanatieke
tegenstanders tot aan de Raad van State procedeerden
om de komst van de Reigershoeve te voorkomen.
Dat die tijden definitief voorbij zijn bleek op 27
januari van dit jaar toen bewoners, ex bewoners en
omwonenden van de Oosterweg massaal verenigd
waren in café de Vrolijke Merrie voor een historische
bijeenkomst. Juist de Reigershoeve was uitgekozen als
decor voor de presentie van het boek ‘Oh Oosterweg’.
Dit fraai geïllustreerde boek belicht de geschiedenis van
het oorspronkelijke boerenpad met aandacht voor het
natuurschoon, de bewoners en de relatie
met het nabijgelegen Kasteel Marquette.
Ook de Reigershoeve is in het boek
opgenomen, met een mooie tekst en een
prachtige luchtfoto. Tijdens de feestelijke
bijeenkomst werd het eerste exemplaar
door de auteurs overhandigd aan de
oudste bewoonster van de Oosterweg.(zie
foto)
En de Reigershoeve en de bewoners van de
Oosterweg leefden nog lang en in goede
harmonie samen.

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, Het
Kompas, Papefonds, de Lions Club, Fundatie van der Santheuvel, Fonds
Westerheem, VSB Fonds, Fonds NutsOhra, RaboDichtbijfonds
en diverse anonieme schenkers.

Ontzettend bedankt!

