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Oorwormhotels

4

Hallo
Connexxion!

Op Dennendal eten ze steeds vaker
streekproducten.
Boer Huub uit Bunnik levert onbespoten
fruit. Cliënten maken oorwormhotels voor
zijn appelbomen.

K

Reinaerde is trots op de nieuwe vervoerder.
Busbedrijf Connexxion haalt en brengt
cliënten nu naar werk en dagbesteding.
Veel chauffeurs zijn oude bekenden.
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Sportdag EDO

Feest voor de kinderen van kinderdagcentra
De Ster en Oikos. Zij hadden een sportdag
bij voetbalclub EDO in Utrecht.
De voetballers waren onder de indruk van
de kinderen.
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waardevol
Kiroles Bishay
sjouwt kratten met
onbespoten fruit.

Local2Local

Samen muziek
maken

Mathijs Jonker, Kiroles
Bishay en George Elkas
wonen op Reinaerde
Dennendal.
Ze werken bij KANS Werk
& Dagbesteding.
Ze doen vooral klussen
voor Local2Local.
“Local2Local is Engels”,
zegt Mathijs.
“Het betekent in dit
geval:

Wat is er nou leuker dan samen muziek
maken?
Randi de Broekert speelde mee in het
KunstOrkest.
Samen met de brandweer van Bilthoven.

Zie ook het filmpje op dvd
of op You Tube: Reinaerdevideo
2
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Van lokale boeren naar
lokale klant.”

Supervers
Boeren uit de buurt
leveren producten aan
Local2Local.
Biologische melk, kaas,
brood, fruit en groente.
Alles is supervers.
Begeleiders kunnen online
bestellen bij Local2Local.

Mathijs Jonker toont
een oorwormhotel.

Oorwormhotels
in de boomgaard

Net als mensen uit Den
Dolder.
De producten worden
twee keer per week naar
Dennendal gebracht.
Mathijs en Kiroles sjouwen
de boodschappen.
Zij brengen ze naar
dagbestedingsplekken en
woningen.
Zo komt het eten direct van
de boer op tafel.
Buurtbewoners halen hun
boodschappen op bij de
kiosk. ●

Boer Huub is biologische fruitteler
in Bunnik.
Hij heeft een appelboomgaard.
Luizen eten zijn appels op.
Boer Huub gebruikt geen
bestrijdingsmiddelen tegen de
luizen.
Hij laat oorwormen de luizen
opeten.
Dat is veel beter voor de appels
en de natuur.

Lekker warm
In de appelbomen hangen
oorwormhotels.
Dat zijn holle rietstengels met een
touwtje erom.
De oorwormen kruipen ’s nachts in
de rietstengels.
Daar zitten ze lekker warm.
En ze laten de appels met rust.
Boer Huub brengt de rietstengels
naar Dennendal.
3
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George zaagt ze keurig op de
juiste lengte.
Mathijs en Kiroles maken nette
bundels van de stengels.
Dan binden ze de rietstengels vast.
Dat doen ze met touw uit de
Maxima Manege.
Zo wordt dat touw nog een keer
gebruikt.

Nuttig werk
Sylvia de Reuver is begeleider bij
KANS Werk & Dagbesteding.
Sylvia vindt dat de cliënten nuttig
werk doen.
Het is ook serieus werk.
Als iets niet goed is, doen de
cliënten het over.
Sylvia: “De producten van
Local2Local worden écht verkocht.
Mensen willen dan dat het er goed
uitziet.”
Mathijs: “Ik word blij van dit
werk.” ●

Goede routes

K

Er is hard gewerkt om goede
routes te maken voor de
chauffeurs.
Toch kan er soms iets mis
gaan.
Als dat gebeurt, kun je dit zelf
doorgeven.
Dat kan bij het
mobiliteitsbureau TC&O.
Kijk hiervoor op internet:
www.tco-mvm.nl.
Je kunt ook mailen:
reinaerde@tco-mvm.nl
Of bellen: 088-2333003.

In het
nieuws

Kom je er zelf niet goed uit?
Vraag het je begeleider.

De chauffeurs van Connexxion
doen hun werk goed.

Hallo Connexxion!
Ga je met de bus naar je werk,
dagbesteding of kinderdagcentrum?
Dan word je niet meer gehaald en gebracht
door een busje van Klomp.
Klomp is failliet gegaan.
Er is een nieuw busbedrijf: Connexxion.
Connexxion rijdt nu voor Reinaerde.

Bekende chauffeurs
Reinaerde heeft eerst uitgezocht welk
busbedrijf het beste was.
Dat was Connexxion.
Veel chauffeurs die eerst voor Klomp reden,
werken nu bij Connexxion.
Zij kennen Reinaerde dus al.
Ze weten precies hoe het rijden bij
Reinaerde gaat.

Veel cliënten kennen de chauffeurs ook al.
Dat is fijn.
Er rijden bijna 1000 cliënten met
Connexxion mee.
Veel andere cliënten gaan zelf naar hun
werk of dagbesteding.
Zij gaan met de fiets of het openbaar
vervoer.

Veilig en betrouwbaar
Reinaerde wil graag dat het vervoer veilig
en betrouwbaar is.
We zijn daarom heel trots op de chauffeurs
van Connexxion! ●
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Peter en Joop
halen plastic op bij
mevrouw Kruisdijk

Zelfstandig

Willeke
aan het werk.

Willeke weet
van wanten
Willeke van Raaij uit Houten heeft
een drukke baan.
Ze werkt bij welzijnsorganisatie
‘van Houten&co’.
Ze is receptioniste op de
hoofdvestiging.
Daar neemt ze de telefoon aan en
werkt ze met de computer.
Ook verzorgt ze koffie en thee,
sorteert ze de post en houdt ze
voorraden bij.

Rechterhand
Willeke is nu ook assistent
geworden van de beheerder,
Vincent Koops.
Vincent ziet Willeke als

zijn rechterhand.
Hij zegt: “Ze weet heel veel en ze
kan heel veel.
Willeke is van onschatbare
waarde.”
Vroeger werkte Willeke bij
Reinaerde Het Atelier in Houten.
Haar grote wens was om te
werken met oudere mensen.
Via Reinaerde Arbeidsintegratie
kwam Willeke bij jobcoach Ilonka
van Ek terecht.
Samen gingen ze op zoek naar
een geschikte werkplek.
Bij ‘van Houten&co’ heeft Willeke
haar draai gevonden.
5
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Jobcoach Ilonka: “In het begin was
Willeke best verlegen.
We hebben veel getraind
in de sociale en praktische
vaardigheden.
Ik vind het mooi om te zien hoe ze
is veranderd.
Ze maakt met iedereen contact.
Willeke is een vrolijke, zelfstandige
vrouw geworden.”
Willeke heeft bij ‘van Houten&co’
cursussen en trainingen gedaan.
Ze kan nu goed overweg met de
computer en de iPad.
Ook verzorgt ze de drankjes bij
bijeenkomsten.
Ze heeft haar certificaat
bedrijfshulpverlening gehaald.
Als de beheerder weg is, neemt
Willeke zijn taken over.

Trots
“Willeke kan bijna alles goed”,
zeggen haar collega’s.
“Van de telefoon tot het
koffiezetapparaat.”
En Willeke zelf?
Die is heel erg trots op wat ze
heeft bereikt. ●

Samen madeliefjes plukken
tijdens de sportdag van EDO.

Springen
Lekker springen op een
luchtkussen, balspelletjes, kegelen
en een ijsje toe!
De kinderen van de
Kinderdagcentra Oikos en De Ster
genoten op 13 mei van een
gezellige sportdag.
De Utrechtse voetbalvereniging
EDO had die sportdag speciaal
voor hen georganiseerd.
Reinaerde Fit zorgde ervoor dat
alles goed verliep.
6
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Het werd een topdag voor de
kinderen.

Barbecue
Ron van Fessem is leider van het
eerste elftal van EDO.
Hij vertelt hoe EDO op het idee
kwam van de sportdag.
Ron: “Onze supporters stoppen
altijd voor ieder wedstrijdpunt een
euro in de pot.
Meestal gebruiken we dat geld om

op een luchtkasteel
Dit jaar wilde EDO iets waardevols
doen met het geld.
“EDO is een maatschappelijk
betrokken sportclub”, vertelt Ron.
“We hebben oog voor de
samenleving.
Daarom dachten we aan
Reinaerde.”
iets leuks te doen voor de spelers.
Dan organiseren we een barbecue
of we drinken er een biertje van.”

Spannend
Sebas Dubbeldam zit in het eerste
van EDO.
7
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“Voor de meeste spelers is dit
toch wel spannend”, vertelt
Sebas.
“Zij komen nooit in contact met
kinderen met een beperking.
Maar moet je al die grote kerels
nu zien!
Zaterdags staan ze altijd
bloedfanatiek op het veld.
En nu spelen ze met veel plezier
samen met deze kinderen.
Dat vind ik heel bijzonder.” ●

Randi speelt mee
met het orkest.

Samen
muziek
maken
Randi de Broekert werkt bij Het
Lichtruim in Bilthoven.
Ze houdt van muziek.
Samen muziek maken is nog
leuker.
Daarom doet ze mee aan het
KunstOrkest.
Dat is een muziekproject van het
KunstenHuis.
Het KunstenHuis is een
muziekschool in De Bilt en Zeist.
Je kunt er muziekles krijgen en
leren dansen en toneelspelen.

Mooie kans
Het KunstOrkest is een bijzonder
project.
Schoolkinderen krijgen 2 jaar
lang muziekles.
Er doen 3 basisscholen aan het
project mee.
Er is een speciale muziekgroep
voor medewerkers van Reinaerde.

Zij leren allemaal muziek maken.
Een paar keer per jaar komen alle
muzikanten bij elkaar.
Voor Randi is het een mooie kans
om muziek te kunnen maken.
Ze is dan ook heel enthousiast!

Appel is 2 korte slagen.
Kiwi is 2 langere slagen.
Peer is 1 slag.
“Dat vind ik een handige truc”,
zegt Randi.

Concert

Ritme
De muziekgroep van Reinaerde
oefent veel.
Dat doen ze in de theaterzaal van
Het Lichtruim.
Michelangelo is de muziekleraar.
Hij helpt Randi en haar collega’s
om het juiste ritme te spelen.
Ze spelen op slaginstrumenten,
zoals een tamboerijn of bongo.
Om het ritme te kunnen onthouden
heeft Michelangelo Randi een truc
geleerd.
Ze gebruiken fruit: appel, kiwi,
peer.
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Op 17 juni was er een groot
concert van het KunstOrkest.
Met dit concert werd het eerste
jaar afgesloten.
Tijdens het optreden speelden de
schoolkinderen en medewerkers
van Reinaerde samen.
Ook de Koninklijke
Harmonie Bilthoven en de
Brandweerharmonie deden mee.
Randi is er trots op dat ze mee
mocht spelen.
Het concert was een groot
succes.●

Vier mee!
Kom naar Rio
de Reinaerde!
Reinaerde bestaat 15 jaar.
Tijd voor een feestje dus!
Dit feest is Rio de Reinaerde.
Een festival op 21 september bij
sportpark Olympos in Utrecht.
Tijdens Rio de Reinaerde gaan we
samen bewegen en beleven in
een geweldige sfeer.
Je kunt diverse sporten proberen.
Of meezingen en meedansen
tijdens optredens van artiesten.
Laat je verwonderen door
goochelaars of het circus.
En geniet van heerlijk eten en
drinken.

In een festivalsfeer vieren we met
elkaar de 15e verjaardag van
Reinaerde.
Iedereen ontvangt begin juli een
uitnodiging voor Rio de Reinaerde.
Daarop staat waar je jezelf kunt
aanmelden.
Je mag ook iemand meenemen.
Die moet dan ook worden
aangemeld. ●
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