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Lekker plonzen

Bewoners van Dennendal in Zeist zwemmen
sinds kort bij de buren, in zwembad De
Dolfijn. Dat heeft de vader van Boudewijn
Klaversteijn voor elkaar gekregen.
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Brood op de
plank

Bewoners doen steeds meer dingen zelf.
Zo bakken mensen van De Werkspecht in
Maarssenbroek nu zelf brood voor de buurt.
Ze vertellen hun verhaal aan Nico Fonville.
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Dichtbij

Ja hallo!

“Een goede buur is beter dan een verre
vriend”. Ans en Harcko Pama wonen achter
De Reiger in De Bilt.
Op zondag nemen zij bewoners van
De Reiger mee naar de kerk.
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Zwemmen bij
de buren
Op Dennendal was
vroeger een zwembad,
Robbedoes.
Robbedoes ging dicht.
Voor de bewoners van
Dennendal was dat best
vervelend.
Zij konden toen niet meer
dichtbij zwemmen.
Vader Michael

Uit de kunst

Een frietje eten op een lounge-bank van
steigerhout. Dat kan bij snackbar Verhage
in Vleuterweide.
De bank is gemaakt door mensen van
Reinaerde Remake.
Zie ook het filmpje op dvd
of op You Tube: Reinaerdevideo
2
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Klaversteijn vond dat ook
niet leuk.
Daarom ging hij op
zoek naar een ander
zwembad.
Dat werd het zwembad
van Abrona: De
Waterman.
Daar zwommen ze twee
jaar.

Boudewijn
met zijn vader
Michael

Lekker plonzen
Bert-Jan Hibma en Boudewijn
Klaversteijn wonen bij Reinaerde
Dennendal.
Ze zijn gek op zwemmen.
Ze gaan regelmatig naar De
Dolfijn.
De Dolfijn is het zwembad van
Sherpa in Baarn.
Bewoners van Dennendal mogen
daar sinds kort ook zwemmen.
Dat doen ze maar al te graag!

Toen ging dat zwembad
ook dicht.
Nu gaan de bewoners
van Dennendal naar
Sherpa in Baarn.
Ze zwemmen dus in het
zwembad van de buren.

Michael Klaversteijn is de vader
van Boudewijn.
Hij gaat altijd als vrijwilliger mee
zwemmen.
Zonder vrijwilligers gaat het
zwemmen niet door.
Er is dan te weinig begeleiding.
Het is dus belangrijk dat er
genoeg mensen meegaan.
Meestal zijn dat ouders,
zoals Michael.
3
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Michael vindt het heel leuk om
mee te gaan zwemmen.
De Dolfijn is een prima zwembad.
Er is daar een bubbelbad, een
glijbaan en een ondiep bad.
En het is ook nog in de buurt.
Badmeester Jos doet balspelletjes
met de zwemmers.
Jos ziet de bewoners van
Dennendal graag komen.
“Zwemmen is heel goed voor je
gezondheid”, zegt Jos.
“Het warme water is ontspannend
en goed voor je spieren.”
Michael zou het liefst een
zwemvereniging willen oprichten.
Dat wil de vader van Bert-Jan ook
wel.
Michael zegt: “Hoe meer mensen
mee willen doen, hoe beter.
Dan kan het zwemmen bij Sherpa
door blijven gaan.” ●

K

In het
nieuws

Brood op de plank
Géke Renes is begeleider bij
dagcentrum De Werkspecht in
Maarssenbroek.
Hier werken mensen met een
verstandelijke beperking.
De Werkspecht heeft een bakkerij.
Daar werkte eerst een bakker.
Hij bakte mooie slagroomtaarten.
Cliënten hielpen hem daarbij.
Ze bakten taarten en broden voor
de mensen in de buurt.

Nico op
reportage

Andere baan
Géke: “Op een dag ging de bakker
weg.
Hij had een andere baan
gekregen.
Toen hadden we dus geen bakker
meer.”
De mensen van De Werkspecht
besloten toen om de bakkerij over
te nemen.
Géke: “We zijn het toen zelf maar
gaan doen.
Gelukkig hadden de cliënten goed
opgelet.
Ze wisten dus prima hoe ze
broden moesten bakken.”

Mooie toekomst
Nu bakken de clienten van De
Werkspecht nog steeds broden
voor de buurt.
En lekkere koekjes.
Géke: “Slagroomtaarten maken ze
niet meer, maar dat geeft niet.
Ze bakken nu heerlijke
appeltaarten.
We gaan een mooie toekomst
tegemoet!” ●
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Er verandert veel binnen
Reinaerde.
Medewerkers krijgen meer
ruimte om dingen te regelen.
Cliënten gaan steeds meer
zelf doen.
Ze maken meer gebruik van
familie en vrienden.
Ook zijn er steeds vaker
activiteiten dichtbij, in de
buurt.
In verschillende filmpjes laten
we zien wat er allemaal
gebeurt.
Cliënt Nico Fonville en
moeder Meriam Leijte
verzamelen hierover mooie
verhalen.
Dat zijn de Verhalen van
Reinaerde.
Ze worden verteld door
cliënten, medewerkers,
familieleden en vrijwilligers.

Vervoer gaat anders
Het vervoer van cliënten gaat
veranderen.
Chauffeurs rijden nu vaker per
dag naar een dagcentrum.
Dat is goedkoper.
Er zijn dan minder bussen nodig
en minder chauffeurs.
Maar het is ook fijner voor
sommige cliënten.
Zij kunnen later naar het
dagcentrum.
Ze kunnen ook eerder weer naar
huis.
Een gevolg is dat niet alle cliënten
tegelijk kunnen werken.
Daarom hebben begeleiders
gekeken welke werktijden het
beste bij een cliënt passen.
Er zijn verschillende
mogelijkheden.
Je kunt vroeg beginnen en vroeg
stoppen.
Je kunt laat beginnen en laat
stoppen.
Je kunt laat beginnen en vroeg
stoppen.

Prettiger
Op dagcentrum ’t Zand in Utrecht
rijden de chauffeurs al meerdere
ritten op een dag.
Dat gaat daar goed.
Voor cliënten is het prettiger.
Sommige cliënten hebben moeite
met vroeg opstaan.

Zij zijn dus blij dat ze later kunnen
beginnen.
Andere cliënten beginnen juist
liever vroeg.
Dan is het vaak nog rustig op het
dagcentrum.
Dat vinden deze cliënten fijn.
Zo krijgen ze meer aandacht van
de begeleiders.

Oplossing
Bij dagcentrum De Weteringhoek
zijn niet alle cliënten blij met hoe
het gaat.
Sommige cliënten zeggen dat ze
5
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lang moeten wachten op het
busje.
Soms duurt de rit langer dan ze
gewend zijn.
Dat vinden ze heel vervelend.
Er zijn zelfs een paar cliënten in de
war geraakt door de andere tijden
en dagstructuur.
Deze cliënten gaan nu ’s ochtends
met de regiotaxi naar het
dagcentrum. Zo wordt het voor
hen wat makkelijker.
Dat duurt tot er een oplossing
is gevonden met vervoerder
Klomp. ●

K

Ja
hallo!

De kerkgangers gaan naar binnen.
Dominee Wilfrieda Stam maakt een
praatje met Bibette, Wim en Benno.
Ze krijgen een persoonlijk
welkomstwoord bij het begin van de
dienst.
Er wordt ook een speciaal Reigerlied
voor hen gezongen.
Dat lied heet: Hoor de klokken luiden
blij.
Iedereen zingt het mee.
Tijdens de dienst krijgen Bibette, Wim
en Benno een hartje van stof.
Dat is een manier om te laten weten
dat zij er bij horen.

Harcko haalt
Wim op

Harcko: “We organiseren ieder jaar een
barbecue voor de buurt.
Ook voor de mensen van De Reiger.
Daar komen steeds meer buurtbewoners
op af.
Zo ontstaat er echt iets in de wijk.”

Hartjes van
stof
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De klokken beieren
Ans en Harcko Pama wonen in
De Bilt.
In het kerkblad van de
Opstandingskerk lazen ze een
oproep.
Ans: “Reinaerde De Reiger zocht
vrijwilligers voor vervoer en
begeleiding naar de kerkdienst.
Nou, dachten wij, De Reiger, dat
zijn onze achterburen!
Wij willen hen wel meenemen
naar de kerk.

En dat doen we nu al weer twee
jaar.”
Deze zondag zijn Bibette, Wim en
Benno aan de beurt.
Ze zitten met Ans en Harcko op
hun vaste plek voorin de kerk. ●

Aankomst
bij de kerk

Benno, Wim en Harcko zitten in
de voorste kerkbank

Geetje van Dijk is begeleider
bij De Reiger.
Ze vindt het geweldig wat
Ans en Harcko doen.
“We hadden er zelf jammer
genoeg geen tijd meer voor.
We zijn dus heel blij met onze
buren!
De bewoners leren nu ook
andere kerkgangers kennen.
Daar ontstaan leuke contacten
uit.
Zo hebben we ook weer
nieuwe vrijwilligers op
De Reiger gekregen.”

Ook Ans en Bibette
zitten vooraan

Ans: “Het maakt het naar de kerk gaan voor ons nóg specialer.”
7
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Uit de
kunst

K
Paul steekt nog
een handje toe
De bank gaat
van de werkplaats naar de
snackbar
Meneer Gök
trakteert op
patat

Patatje met op een lounge-bank
Paul Bombeeck werkt bij Reinaerde
Remake Meubel in Leidsche Rijn.
Daar maken ze houten meubels.
Zoals banken, tafels, stoelen en
kapstokken.
Paul woont vlakbij Remake.
Elke avond drinkt hij met zijn
moeder een kopje koffie of thee bij
snackbar Verhage.
Die snackbar zit ook in Leidsche
Rijn.
Paul raakte daar in gesprek met
meneer Gök.

Meneer Gök is de eigenaar van
snackbar Verhage.
Hij zocht juist nieuwe banken van
steigerhout voor zijn snackbar.
Paul vertelde dat hij bij Remake
werkt.
Daar konden ze die banken wel
maken.
Paul liet meneer Gök ontwerpen
zien van de nieuwe banken.
Meneer Gök vond die ontwerpen
mooi.
Hij bestelde drie banken bij Paul.
8
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Samen met begeleider Joop Luken
ging Paul aan de slag.
Ook kreeg Paul hulp van zijn
collega’s bij Remake.
Met zijn allen timmerden ze drie
stevige banken van steigerhout.
Meneer Gök was er ontzettend blij
mee.
Nu kunnen zijn klanten friet eten op
een lounge-bank.
“Het overtreft mijn stoutste
verwachtingen”, zegt meneer
Gök. ●

Prikkelende Prokkels
De Prokkelweek was ook dit jaar
een succes.
Het begon op 2 juni met de
ProkkelSterrenslag.
De rest van de week waren er in
de hele provincie veel prikkelende
ontmoetingen tussen mensen met
een beperking en mensen zonder
een beperking.
De bewoners van New Limits in
Nieuwegein hielden een ruilbeurs
voor de buurt.
Bij een kraampje kon iedereen
opschrijven wat hij voor een ander
kan betekenen.
Zo bood Mascha Ros aan om
lekkere hapjes te maken voor
buurtbewoners.
In ruil daarvoor zocht ze iemand
om mee te gaan wandelen.
En Richard Yildiz wil zijn

Richard Yildiz in gesprek
met een buurman van
New Limits
computerkennis wel ruilen voor
kooklessen.

Sportief
Samen met voetbalvereniging FC
Abcoude organiseerden zij een
sportavond.
In Woudenberg liepen bewoners
mee met de avondvierdaagse.

Op Dennendal deden ze aan
Nordic walking: wandelen met
stokken.
Cliënten van Het Eetatelier in
Houten fleurden met mozaïek het
amfitheater op.
Dat deden ze samen met
leerlingen van de Berg en
Boschschool. ●

Jouw mening telt
Bij Reinaerde sta jij als
cliënt centraal.
Jij bepaalt zelf hoe je je
leven leeft.
Dat doe je samen met
je familie en vrienden.
Reinaerde zorgt voor
de ondersteuning
daarbij.

we meer dingen dichter
bij jou in de buurt.
Niet alleen de zorg,
maar ook je werk of je
dagbesteding.
Jouw mening daarover is
heel belangrijk.
En natuurlijk mogen je
ouders en familieleden
ook meepraten.

Ook in de toekomst blijft
die medezeggenschap
heel belangrijk.
Daarover zijn laatst
nieuwe afspraken
gemaakt.
De centrale cliëntenraad
wil graag weten wat er
speelt bij bewoners.
Bijvoorbeeld of je
tevreden bent over hoe
je woont, over je werk of
je eten.
Zo kan er wat aan
gedaan worden. ●

Meepraten
Je gaat dus nog meer
de regie voeren over je
eigen leven.
Daarom organiseren

Meepraten en zeggen
wat je ergens van vindt
gebeurt in de centrale
cliëntenraad.
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Wil je lid worden
van de centrale
cliëntenraad?
Wil je meer weten over
medezeggenschap?
Bel dan met
de afdeling
Cliëntenparticipatie.
Daar weten
ze alles over
medezeggenschap.
Het nummer is:
030-2875221.

