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Reinaerde KunstWerk nieuw in Zeist

donderdag 14-11-2019

Reinaerde KunstWerk is een creatieve dagbesteding voor mensen
met een verstandelijke beperking, gevestigd in het Kunstenhuis in
Zeist.

Stem op Reinaerde De Bombardon voor de RABO
publieksprijs!

donderdag 07-11-2019

Goed nieuws voor Reinaerde De Bombardon: de kleurrijke winkel
maakt kans om de Business Event Veenendaal te winnen in de
categorie MKB en Detailhandel. Dit werd gisteren bekendgemaakt.
Daarnaast kan het publiek stemmen op zijn favoriete nominatie voor
de Rabo Publieksprijs. Om zoveel mogelijk stemmen te krijgen, heeft
De Bombardon ook jouw stem nodig. Stem jij vóór 16 december op
De Bombardon?

Reinaerde onderzoekt toekomst Selma Lagerlöfweg

woensdag 06-11-2019

Omdat het al geruime tijd niet lukt om de zorg met voldoende
kwaliteit te blijven bieden aan de bewoners van de Selma
Lagerlöfweg in Woerden, heeft Reinaerde aangekondigd daar een
andere oplossing voor te zoeken, die goed is voor de bewoners. De
komende periode onderzoeken we een aantal oplossingsrichtingen
om begin volgend jaar hierover duidelijkheid te kunnen geven.

Zicht op Reinaerde: expo over locatietekenen

donderdag 24-10-2019

Net als de afgelopen 15 jaar, hebben kunstenaars van Reinaerde Ateliers De Wijde Doelen weer op
locatie getekend. Het thema voor dit jaar zijn de woningen en dagbesteding van Reinaerde. De
kunstenaars zijn bij Amstelkade, Eilandstede, Atelier de Loeff, ZiZo, Remake, Eetatelier, De Hoge Weide
en Kinderboerderij IJsselstee geweest. Daar hebben ze schetsen gemaakt van het gebouw, de mensen
en wat er gebeurt. In het atelier hebben ze de schetsen uitgewerkt in tekeningen en klei.

Meer zelfstandigheid in nieuwe woningen Prins
Hendrikstraat

dinsdag 15-10-2019

Zaterdag 12 oktober vond de officiële opening plaats van de
nieuwbouw aan de Prins Hendrikstraat in Woudenberg. De twaalf
appartementen en twaalf studio’s zijn al bewoond. Dat de bewoners
trots zijn op hun nieuwe woningen bleek wel tijdens de opening.
Daar stelden zij belangstellenden in de gelegenheid hun woningen te
komen bekijken. Veel bewoners uit Woudenberg zijn langsgekomen
om de cliënten te feliciteren. Daarnaast kwamen ook veel
familieleden, vrijwilligers, oud-medewerkers en oud-cliënten.

Bouw Cimbaalsingel Nieuwegein feestelijk van start

dinsdag 15-10-2019

Woensdag 9 oktober ging de bouw van Reinaerde Cimbaalsingel in
Nieuwegein officieel van start. Marika Lappée, Rob Speijer en Errol
Bruining beklommen de heimachine om de eerste paal in te
schroeven onder aanmoediging van wethouder Hans Adriani. De drie
komen er wonen of gaan naar de dagbesteding. Na afloop beloonde
Marika, in haar enthousiasme over de geleverde prestatie, de
wethouder met een knuffel.

Wethouder van Zorg en beleidsmedewerker bezoeken
cliëntenraden

dinsdag 15-10-2019

Op uitnodiging van de cliëntenraad van De Bombardon kwamen de
Wethouder van Zorg en beleidsmedewerker Hassan van Veenendaal
op bezoek bij de cliëntenraden van De Bombardon en
Arbeidscentrum Veenendaal. Anne van De Bombardon had
wethouder Martijn Beek uitgenodigd om verder te praten over de
zorg en verkiezingen.

12 Oktober opening Plukdoolhof op De Schaapskooi

donderdag 10-10-2019

Op 12 oktober om 15.00 uur wordt bij Kinderboerderij De
Schaapskooi (Melkweg 1B) in Bilthoven door wethouder Anne
Brommersma het plukdoolhof geopend. Dit initiatief is een
samenwerkingsproject van Reinaerde en Biltsheerlijk en wordt
gesteund door veel verschillende organisaties binnen en buiten de
gemeente De Bilt. Je bent van harte welkom om naar de opening te
komen.

Fijne feestdagen met hulp van Fonds ondersteuning
cliënten
De gezellige decembermaand komt eraan en dan vliegt het geld uit
je portemonnee. Je kunt dan wel wat extra geld gebruiken. Om
bijvoorbeeld extra boodschappen te doen, voor en bezoek aan de
kapper, een nieuwe jurk of een reis naar familie. Dat geldt ook voor
cliënten. Als het geld er niet is kunnen cliënten vaak niet meedoen
of zijn ze gedwongen alleen. Het Fonds Ondersteuning biedt dan
uitkomst. Want het Fonds is er om het bestaan van mensen met

dinsdag 08-10-2019

een beperking te verrijken en zo een bijlage te leveren aan hun geluk en welzijn.

RAAK in een notendop

dinsdag 01-10-2019

Als toekomstgerichte en innovatieve zorgorganisatie werken we
vanaf 1 oktober met de hele organisatie op een betere manier. RAAK
heet deze andere manier van werken. Volgens een vaste procedure
achterhalen we de ondersteuningsvraag van de cliënt en die
vertalen we naar passende zorg en ondersteuning. Door RAAK
worden behandeltrajecten korter en verminderen de wachttijden.
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