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Een echte snertwandeling
Fort Werk aan de Korte Uitweg organiseert een snertwandeling op
zondag 22 november. Deze wandelig begint en eindigt bij de Lange
Uitweg 42a in Tull en ‘t Waal. Gewandeld wordt er door bos, langs
veen en over het klompenpad. De wandeling duurt ongeveer
anderhalf uur.

Atelier Walkart breit mee voor Groningen

donderdag 02-03-2017

Het kleinste vrijstaande huisje van Groning in Rottum, wordt op 3
maart helemaal ingepakt in een warme deken. De deken is gemaakt
van honderden briewerkjes. Ook cliënten van Atelier Walkart in Zeist
hebben enthousiast meegebreid en zelf een mooie lap gemaakt. De
lap is versierd met pompoenen. “Fijn om mensen zo te steunen”,
vertellen de cliënten trots.

Raad van toezicht Reinaerde benoemt twee nieuwe
leden

donderdag 22-12-2016

Vanaf 1 januari 2017 maken Cees Meijers en Johan van Houwelingen
deel uit van de raad van toezicht van Reinaerde. Zij volgen Jan van
Bergen (voorzitter) en Jenny Vermeeren op die volgens rooster
terugtreden, omdat hun zittingsperiode afloopt. Scheidend
voorzitter Jan van Bergen: ‘Ik ben blij met de motivatie en
bevlogenheid van de nieuwe leden om bij te dragen aan de wijze
waarop mensen met een beperking zich in de samenleving kunnen
versterken.’

Bewoners van vier zorgaanbieders in actie voor Serious
Request

donderdag 22-12-2016

Bewoners Sherpa, Philadelphia, Reinaerde en Amerpoort werken
samen. Voor alweer het vijfde jaar op rij gaan bewoners van
zorgaanbieders voor mensen met een verstandelijke beperking geld
inzamelen voor Serious Request. Om nog meer op te kunnen halen
voor de jaarlijkse actie van radiozender 3FM, is dit jaar de
samenwerking uitgebreid tot bewoners van maar liefst vier zorgaanbieders die gaan collecteren voor het
goede doel: de strijd tegen longontsteking.

Nieuwe bus voor Kinderdagcentrum De Berk

donderdag 22-12-2016

Dankzij een nauwe samenwerking tussen de cliëntenraad van De Berk en Myra Dielen van Reinaerde is er
een nieuwe bus gekomen. De bus is erg belangrijk voor de kinderen van De Berk en daarmee voor ouders
en medewerkers. Binnen een week zijn er al twee uitjes geweest. Twee groepen van De Berk konden
met de kinderen naar de kerstshow bij Eurofleur. Zo intensief wordt de bus gebruikt ter ondersteuning
van het dagprogramma. Daarmee biedt de bus de kinderen de mogelijkheid om nog meer in de

samenleving te staan.

Passievolle kooktalenten op tv

woensdag 14-12-2016

In EO’s Downtown Dinner In het tv-programma Downtown Dinner
van de EO bezoeken mensen met een verstandelijke beperking
elkaars restaurant en beoordelen zij elkaars kookkunsten, service en
de entourage. Samen met de ambitieuze deelnemers trekt
presentator Johan Eikelboom door het land. Zij beoordelen met een
kritische blik elkaars kookkunsten en service. In Utrecht prikken de
deelnemers een vorkje mee bij Mattias (24) en Yorick (24) in het
Grand Café De Hoge Weide en bij Niek (28) en Lisa (26) van winkel,
lunchcafé en atelier ZiZo, beiden van Reinaerde.

De Heygraeff bereikbaar met belbus

dinsdag 13-12-2016

Vanaf zondag 11 december 2016 verzorgt Syntus het openbaar
vervoer in onder andere de gemeenten Woudenberg en Zeist. Buslijn
81 tussen Woudenberg en Zeist rijdt vanaf dat moment niet meer.
Reinaerde en de gemeenten Woudenberg en Zeist vinden het
belangrijk om de reizigers, die geen eigen vervoer hebben, een
alternatief te bieden om van en naar De Heygraeff te komen.
Daarom is per 12 december 2016 een proef gestart met de belbus
van MeanderOmnium, die gedurende een jaar voor drie euro per rit
reizigers van en naar De Heygraeff brengt. Dit vervoer vindt plaats op afspraak en is dus geen
taxivervoer of lijndienst.

Reinaerde feliciteert Zorgzusters!

donderdag 08-12-2016

‘De zorgzusters’ ontvingen 7 december een eervolle vermelding
tijdens de uitreiking van de Utrecht vrijwilligers trofee, de
waarderingsprijs voor vrijwillige inzet in Utrecht. Safia el Kodady,
coördinator cultuurrijke zorg bij Reinaerde, deelde mee in de
vreugde.

Eerlijk Waar: winkel met eerlijke producten

maandag 05-12-2016

Bij De Bombardon in Veenendaal is sinds kort een bijzondere winkel
gevestigd: Eerlijk Waar. In deze winkel worden eerlijke producten
verkocht. Soms biologisch of met een fairtrade keurmerk en altijd
streekgebonden.

Kerstbomen te koop bij De Amstelkade

vrijdag 02-12-2016

Zin om het huis te versieren met een mooie kerstboom? Koop dan
een verse kerstboom bij de Amstelkade in De Ronde Venen. Vanaf 9
december zijn ze te koop. Er zijn kerstbomen in verschillende
formaten met kluit verkrijgbaar. De prijzen zijn vanaf 15,00 euro.
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