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Hét warenhuis voor
elektrische mobiliteit

Alle grote merken
onder één dak

Profiteer van ons
inkoopvoordeel!

PROFITEER VAN 
HOGE KORTINGEN BIJ MANGO!

Mango Mobility is dé specialist in elektrische mobiliteit. Naast het grootste assortiment 
scoot-mobielen van Nederland, vindt u bij Mango Haarlem ook elektrische fi etsen, 

elektrische scooters, e-steps en e-cars/e-brommobielen.

TIGER 4
Snel én stabiel
• Verstelbare armleuningen,

stoel en stuurkolom
• Rijdt op fi etssnelheid
• Voorzien van luxe

achtervering
• Snelheid tot 17 km/u,

bereik tot 50 km

BIRO
Snel én stabiel
• 100% elektrisch
• Geen rijbewijs nodig
• Uitneembaar accupack
• Parkeren waar u

maar wilt!

van € 4.495,- 

voor €  2.995,-

vanaf €  9.518,-

LUGGIE

CITYCAR A50

Ideaal voor op reis

Ideale boodschappenauto

• Lichtste vouwscoot-
 mobiel ter wereld
• In drie eenvoudige

stappen in te klappen

• Beschikt over veel
(laad)ruimte

• Snelheid tot 25 km/u,
bereik tot 60 km

van € 2.350,- 

voor €  1.699,-

van € 11.995,- 

voor €  9.995,-
KOM VRIJBLIJVEND EEN PROEFRIT MAKEN!

MANGO 
PECHHULPPAS 24/7 SCOOTMOBIELSERVICE

MANGO MOBILITY HAARLEM 
Eysinkweg 71 (ingang Ford Ardea), 2014 SB  Haarlem

Openingstijden
Dinsdag t/m vrijdag van 09.00 - 17.30 uur
Zaterdag van 10.00 - 17.00 uur
Bent u niet in de gelegenheid om naar de winkel te komen? Dat is geen probleem. 
Onze mobiliteitsadviseur komt ook graag bij u thuis!

Bel 023 20 50 116 voor het maken van een vrijblijvende afspraak.
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Samen op  
naar 2019
Dromen, durven, doen. Dat schreef ik een jaar 
geleden in mijn voorwoord. Het is mooi om 
dromen te hebben, maar we moeten ook durven 
en doen. En dat is in 2018 gebeurd.

Het afgelopen jaar hebben we mooie 
stappen gezet om veranderingen en 
verbeteringen door te voeren. Zo hebben 
we door verbouwingen de capaciteit 
uitgebreid. Daarnaast hebben we nieuwe 
collega’s gekregen, onder wie een aantal 
teamleiders met nieuwe input. Finan
cieel staan we er veel beter voor en er is 
minder ziekteverzuim. Daar hebben we 
samen hard voor gewerkt.

En daar gaan we in 2019 mee door. We blijven verbeteren om als 
zelfstandige en sterke organisatie verder te kunnen groeien. We 
willen nog meer samenwerken binnen de organisatie, maar ook 
met andere ouderenzorg
organisaties in de regio. 
Bijvoorbeeld op het gebied 
van acute zorg en zorg aan 
bijzondere doelgroepen.

Voor 2019 zou ik ieder
een willen zeggen: blijf 
dromen, durven, doen. Dat 
geldt voor collega’s en vrijwilligers, maar ook voor bewoners. Blijf 
dromen, bijvoorbeeld van uw achterkleinkind dat u in 2019 geboren 
wilt zien worden. Of van de schilderijen die u nog wilt maken.  
Dromen zijn een motivatie om er samen wat moois van te maken.

Dat we het samen doen, dat kunt u in dit nummer lezen. Van onze 
jongste vrijwilligers tot Karin van de linnenkamer; iedereen draagt 
zijn steentje bij. En lees hoe mevrouw Van der Maat een warm wel
kom kreeg in haar aanleunwoning. Ik wens u veel leesplezier in deze 
koude wintermaand, met deze warme verhalen.

Carolien Koning,
Bestuurder Zorggroep Reinalda

“Warme verhalen 
voor in deze koude 
maanden”
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Mail ze naar redactie@zorggroepreinalda.nl 
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Wie is wie?

Links: Willem de Wit (59), teamleider afdeling Plato 
Midden: Corry Falk (79), echtgenote en mantelzorger

Rechts: Frits Falk (83), bewoner Reinaldahuis, afdeling Plato

Een warm gevoel
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Niet meer samen kunnen wonen met je partner? 
“Het is vreselijk”, zegt Corry Falk. En rond de 
feestdagen is het gemis nog wat groter.

Zestig jaar woonden Frits en   
Corry Falk samen. Tot meneer 

Falk vorig jaar naar het Reinaldahuis 
verhuisde. “Ik heb Parkinson. Thuis 
ging het absoluut niet meer. Maar 
gelukkig komt mijn vrouw elke dag.”
“Tuurlijk kom ik elke dag. Jij zou het
zelfde voor mij doen”, zegt mevrouw 
Falk, die in het Polderhuis woont. 
“De ochtend is voor mezelf, elke 
middag ga ik naar Frits. We maken 
het altijd gezellig als ik hier ben. We 
doen een spelletje, kijken een film 
en drinken soms een wijntje. In het 
begin vroeg ik aan het personeel: 
zit ik niet in de weg? Nee joh, zeiden 
ze. Soms help ik een handje mee, 
bijvoorbeeld bij het eten.”
“Ik vind het belangrijk dat familie 
hier de hele dag welkom is”, aldus 
Willem de Wit, teamleider van de 
afdeling Plato. “En als een familielid 
het leuk vindt om iets te doen, al is 
het maar eens in de vijftien jaar of 
elke maand: alles is goed. Het moet 
niet als een verplichting voelen om 
zorg te dragen voor jouw familie in 
het verpleeghuis.”

Onder de boom
Mevrouw Falk doet graag wat terug 
voor de afdeling Plato, waar haar 
man vorig jaar vlak voor de feest
dagen kwam wonen. “Toen hebben 
we kerst thuis niet gevierd, omdat 
Frits hier net zat.”
“Wel zijn we naar het kerstdiner op 
de afdeling gegaan. Ze hadden alles 
mooi versierd”, vertelt meneer Falk, 
die samen met zijn vrouw en enkele 
familieleden aanschoof bij het diner.
Mevrouw Falk lacht. “Mijn kleindoch
ter zei: ‘Dit jaar ga ik weer hoor, want 
het was zo gezellig.’ Maar het mooi
ste is om thuis bij elkaar te komen. 
Samen met onze drie kinderen, zes 
kleinkinderen en achterkleinkind.  
En alle aanhang.”

Willem: “Kerst is zo verbonden aan 
familie. Samen aan het kerstdiner, 
cadeautjes onder de boom.”
Meneer Falk: “Samen de kerststal 
opzetten.”
Willem: “Kerst is een ijkpunt in 
het familieleven. Als iemand niet 
meer thuis kan wonen, is dat extra 
beladen. Daarom doen wij onze 
stinkende best om hier een warme 
sfeer te creëren.” Voor de bewoners 
en hun familie, maar óók voor de 
medewerkers. “Kerst hoort bij ons 
rooster”, zegt Willem. “Ik doe dit 
werk al 41 jaar en moet meestal wel 
een kerstdag werken. De sfeer is al
tijd bijzonder. Soms trek ik een foute 
kersttrui aan. Of we gaan gezellig 
een film kijken met bewoners.”

In mijn uppie
Niet alleen met de feestdagen is het 
betrekken van familie belangrijk, 
benadrukt de teamleider. “Ik heb 
het voornemen om elk kwartaal een 
familiebijeenkomst te organiseren. 
Daarbij benoemen we onder andere 
het thema mantelzorg en rouw.” Hij 
wijst naar het echtpaar Falk naast 
hem. “Want dit is ook rouw: als je 
na zestig jaar samenzijn gescheiden 
wordt, wanneer één van de partners 
niet meer thuis kan wonen. Familie
leden kunnen met elkaar praten en 
ervaringen uitwisselen. Hoe vang ik 
de leegte in huis op? Hoe ga ik ermee 
om dat ik niet meer voor twee men
sen kook? En wat kunnen wij daarin 
betekenen?”
Mevrouw Falk: “Het is vreselijk. Daar 
zit ik dan thuis, in mijn uppie.”
“En ik hier, in een klein kamertje”, 
vult haar man aan. De tranen sprin
gen in zijn ogen. Niet voor het eerst 
dit gesprek. “Komt door de Parkin
son hoor.” Zijn vrouw legt liefdevol 
een hand op zijn schouder. “Geeft 
niets. Het is ook niet makkelijk.” 

Hard gewerkt

Willem de Wit, voorheen 
werkzaam bij Sint Jacob, is 
sinds augustus teamleider in het 
Reinaldahuis. “Een mooi, open 
en licht huis. En de sfeer is heel 
bijzonder.” Mevrouw Falk knikt. 
“De sfeer is perfect. Ik vind alleen 
dat er soms te weinig personeel is.” 
“De overheid heeft in mijn 
ogen wat steken laten vallen”, 
reageert Willem. “De generatie 
die heeft gezorgd dat wij in 
welvaart kunnen leven wordt nu 
geconfronteerd met tekorten in de 
zorg. Mijn ouders hebben bittere 
armoe gekend, maar ik heb een 
opleiding kunnen doen.” Meneer 
Falk lacht. “Daar heb ik voor 
gezorgd.” Willem knikt.  
“Ik heb een goed leven. Daar heeft 
uw generatie hard voor gewerkt. 
En daar ben ik u dankbaar voor.”

“Kerst is 
zo verbonden 
aan familie”

Teamwork
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De geur van schone was
Vier ochtenden in de week werkt Karin Blok (51) 
in de linnenkamer van het Reinaldahuis.  
“Ah, daar heb je de handdoekenmevrouw!”

Mijn werk “Ik breng elke week het 
schone linnengoed bij de bewoners 
op de kamer. Daarnaast sorteer ik 
het schone hanggoed, zoals bloes
jes, truien en broeken. Dat lever ik 
per etage af, samen met pakketjes 
ondergoed, hemden en sokken. Ook 
zorg ik voor het bestellen en uitdelen 
van bedrijfskleding en het merken 
van nieuwe kleding van bewoners.”

Bij Reinalda sinds… “1 december 
2002. Toen mijn jongste elf was, leek 
het me leuk om een paar ochtendjes 
wat te doen. Mijn moeder en tante 
werkten al bij Reinalda en zeiden: 
‘Het is er zo gezellig!’ Ik begon als 
oproepkracht in de huishouding. 
Sinds vorig jaar april werk ik in de 
linnenkamer.”

Typisch Reinalda “Er is veel te doen 
voor de bewoners. Vooral de don
derdag vind ik gezellig, als er markt 
is. Dan hoor ik bewoners zeggen: 
‘Straks even een visje en wat fruit 
halen.’ Leuk, die reuring.”

Typisch Karin “Vriendelijk en 
behulpzaam. Ik probeer tegemoet 
te komen aan de wensen van de be
woners. De één wil graag een blauw 
dekbed, de ander vindt zandkleurige 
keukendoekjes zo mooi. Als ik bewo
ners daar blij mee kan maken, dan 
doe ik dat.”

Leukste aan mijn werk “Ik ken 
hier bijna iedereen. Ik kom bij de 
bewoners en heb veel contact met 
het personeel. Ik heb hier echt mijn 
eigen winkeltje. Voor een schort, 
een kussen of een wasje tussendoor 
moet je mij hebben.”

Minder leuke kant “Het ergste is 
als bewoners wegvallen, dat went 
nooit.” 

Favoriete plek “Het terras bij het 
Reinaldahuis. Een lekkere plek voor 
een praatje en een bakje koffie met 
collega’s in de pauze. Als ik daar zit 
zegt een bewoner soms: ‘Ik heb mijn 
broek nog niet terug.’ Leuk toch, dat 
ze je herkennen.”

Blij naar huis “Als het goed is 
gegaan en alles is opgelost. Bijvoor
beeld als weggeraakt wasgoed weer 
is gevonden. Als dat favoriete shirt of 
die lekkerste pyjama weer terug is, is 
de bewoner weer blij. En ik ook.” 

Mooi contact “Als ik langskom op de 
kamers, hebben sommige bewoners 
de deur al openstaan. ‘Ah, daar heb 
je de handdoekenmevrouw’, zeggen 
ze dan. Ook het kastje voor de hand
doeken staat al open. Het lijkt wel 
alsof ze er echt naar uitkijken dat ik 
kom.”

Naast het werk “Lopen met de hond, 
fietsen en leuke dingen doen met 
mijn kleinzoon; hij is mijn grootste 
trots. En thuis rommelen vind ik 
heerlijk. Nee, ik vind het niet erg om 
thuis ook de was te doen. Toen ik 
nog in de huishouding werkte had 
ik dat wel; dan kon ik thuis geen 
stofzuiger meer zien.” 

Wil altijd nog… “Met een camper
tje door Europa reizen. Lekker een 
maand of drie weg, samen met mijn 
man. Duitsland vind ik heel leuk, 
met die gezellige plaatsjes langs 
de Moezel. Ook wil ik dan naar de 
Ardennen.”

Motto “Geniet van elke dag. Ik zie 
hier dat het zomaar over kan zijn. 
Dus geniet ervan, zolang het kan.” 

“Ik heb hier mijn 
eigen winkeltje”

Aan het woord
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Bewoners voorgesteld

“Het is hier 
heerlijk wonen”

→

Naast het Reinaldahuis liggen 106 huur appar tementen, 
voor prettig en veilig wonen met zorg. 

Wie hier zoal wonen?  
We stellen op de volgende pagina’s  

twee huurders aan u voor.

“Op een dag stond er een meneer aan de deur die zei: 
wilt u meedoen met ons klaverjasclubje?”
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Alles
afmaken
Leida Geeven-Allès (85)
“Ik kom uit een circusfamilie. Mijn 
grootvader van vaders kant had 
een klein circus in Frankrijk. Mijn 
oma zat achter de kassa, mijn ooms 
waren de acrobaten en mijn tante 
was het meisje met de slang. Alleen 
mijn vader vond het circus niets. Hij 
kwam als zakenman naar Nederland, 
waar hij met mijn moeder trouwde. 
In het laatste jaar van de oorlog is 
mijn vader bij een razzia doodge
schoten. Ik was toen elf jaar. Omdat 
mijn moeder vaak ziek was, heb ik 
eigenlijk mijn twee jongere broers 
grootgebracht. Alle drie mijn broers 
zaten op voetbal. Vanaf mijn zesde 
loop ik al rond op het voetbalveld. 
Ook mijn man was voetballer, bij 
RCH in Heemstede. 
We hebben 53 jaar in Schalkwijk 
gewoond, waar we twee kinderen 
hebben gekregen. In 2011 zijn we 
naar het Reinaldahuis verhuisd. Een 
paar maanden daarna is mijn man, 
die Parkinson had, overleden. Hij 
vond het hier trouwens ook heel fijn. 
Het is hier lekker rustig wonen en 
de mensen zijn aardig. Ik krijg ook 
goede zorg, ’s ochtends en ’s avonds. 
Mijn boodschappen doe ik nog zelf 
en ik kook elke dag. Van Indisch tot 
Frans. Ik kijk ook graag voetbal op 
tv. Feyenoord is mijn club. En ik vind 
het heerlijk om te puzzelen. Ik ben 
nu al acht maanden bezig met deze 
puzzel, de moeilijkste die ik ooit heb 
gemaakt. Maar ik stop niet voor ik 
’m klaar heb. Dat zit in mijn karakter. 
Als ik ergens aan begin, dan maak ik 
het af.”
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Tijd vliegt 
voorbij
Bep van der Maat-Swinkels (92) 
“Hiervoor woonde ik op de Amster
damsevaart, maar dat ging niet 
meer. Ik was een paar keer gevallen. 
Ik heb zelfs een keer twee dagen 
in de keuken gelegen. Mijn twee 
dochters hebben anderhalf jaar ge
leden deze aanleunwoning voor me 
geregeld. Zij hebben alles ingericht, 
toen ik nog op de verpleegafdeling 
van het Reinaldahuis lag. Ze hebben 
boekenbehang voor me uitgekozen. 
Omdat mijn man van lezen hield. Ik 
moest er even aan wennen, maar nu 
vind ik het leuk. 
In het begin kende ik hier niemand. 
Maar op een dag stond er een me
neer aan de deur die zei: ‘Ik hoorde 
dat u kaart. Wilt u meedoen met ons 
klaverjasclubje?’ Dat wilde ik wel. 
Inmiddels voel ik me helemaal thuis. 
Het is hier heerlijk wonen. Het perso
neel is lief, ik heb alles wat ik nodig 
heb en de dagen vliegen voorbij. 
Door het kaarten heb ik veel leuke 
contacten. Ook heb ik een leuke 
buurvrouw, Lenie. Ik geef haar altijd 
de krant als ik ’m uit heb.
Ik ben op en top Haarlemse. Mijn 
jeugd heb ik doorgebracht in de 
Gibraltarstraat. Als je het een jeugd 
wil noemen, want ik was vijftien 
toen de oorlog begon. Een nare tijd. 
Er was niets, je had niets. Ik ging 
wel naar dansles, maar er waren 
geen mannen. Ik heb leren dansen 
als een heer; ik leid. Op mijn 22e 
trouwde ik, waarna ik drie kinderen 
kreeg. Helaas is mijn zoon op zijn 
zestiende doodgereden. Ik ben toen 
gaan werken als voedingsassistent 
in Zuiderhout, wat ik zeventien jaar 
heb gedaan. Dat is mijn redding 
geweest.” 
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Foto inzetje, vlnr:  
Charity, Sophia en Charlotte.

Jonkies in actie
Charlotte, Sophia en Charity zijn de jongste 
vrijwilligers van het Reinaldahuis. Elke 
maandagmiddag helpen ze in de huiskamer 
op de vierde verdieping. “Ik krijg hier een 
fijn gevoel van.”

Charlotte rijdt de rolstoel van 
mevrouw Van Huis behendig de 

lift in. Sophia houdt de deur open, 
zodat ook mevrouw Van Zon met 
haar rollator rustig de lift in kan. 
Charity drukt op de knop van de 
begane grond. Het gezelschap – drie 
jonkies, twee oudjes – is op weg naar 
het atrium. Even samen een kopje 
thee en koffie drinken. “Wilt u melk 
in uw koffie, mevrouw Van Zon?” 
Ondertussen vertellen de meiden 
hoe ze als vrijwilliger in het Reinalda
huis zijn beland. “De overgrootmoe
der van een vriendin woonde hier”, 
zegt Charlotte. “Als ik bij haar op 
bezoek was, zag ik soms mensen 
vrijwilligerswerk doen. Toen dacht 
ik: dat wil ik ook doen.” 
Charity: “Ik had op het Jeugdjour
naal gezien dat een jongen en een 
meisje vrijwilliger waren bij oudere 
mensen. Toen dacht ik: als ik dat ook 
doe, leer ik hoe ik later mijn oma kan 
verzorgen als ze ouder is.”
Sophia: “Toen we hier een keer in de 
bieb waren, kwamen we op het idee: 
zullen we het samen gaan doen?  
Ik krijg hier een fijn gevoel van.” 
Elke maandag van drie tot vijf 
helpen Sophia en Charlotte in de 
huiskamer. Charity is soms ook van 
de partij. Ze doen een spelletje, dek
ken de tafel, gaan wandelen met een 
bewoner of lekker wat kletsen. Leuk 
én leerzaam, zeggen de meiden, 

Vrijwilligers

klasgenoten in groep 8 van de Sint 
Bernardusschool.
Charity: “We leren hier woorden 
die we niet kennen, of ouderwetse 
uitdrukkingen.”
Charlotte: “En we leren van de 
verhalen. U bent toch 84, mevrouw 
Van Zon? Dan heeft u de Tweede 
Wereldoorlog meegemaakt.”
Sophia: “Normaal ben ik heel 
druk. Ik leer hier om rustig te 
zijn en geduld te hebben.”
Charlotte knikt, terwijl ze  
mevrouw Van Huis voorzich
tig helpt een slok thee te 
nemen. “Bij oudere mensen 
kun je je gevoel kwijt. Even 
rustig met iemand wandelen 
of gezelschap houden en een 
kopje thee drinken.”
Charity: “Mijn oma vindt het 
ook heel leuk dat we dit doen.”
Daar sluit mevrouw Van Zon 
zich bij aan. “Leuk hoor, die 
jonge meiden.”
En dan is de thee en koffie op. 
“Was het lekker, mevrouw Van Zon?” 
vraagt Charlotte.
Daar gaan ze weer; drie tieners, twee 
tachtigers. Tevreden terug naar de 
vierde verdieping. 
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“Bij oudere mensen  
kun je je gevoel kwijt” 

Charlotte Rikken 
Leeftijd: 12
Wil later worden: medewerker kinderopvang

“Mijn oma vindt het ook 
heel leuk dat we dit doen” 

Charity del Rosario 
Leeftijd: 12
Wil later worden: gymleraar of fotograaf

“Ik leer hier om rustig  
en geduldig te zijn”

Sophia van der Zwalm
Leeftijd: bijna 11
Wil later worden: dierenarts
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Portretten 
met een 
verhaal

en op de cadans van de muziek. Hij 
bleek een heel goede violist te zijn 
geweest. Dat moment maakte zo’n 
indruk op me dat ik het wilde 
vastleggen.”
En zo heeft Jan Larsen 
tal van mensen in en 
rond het Reinaldahuis 
vastgelegd. Onder 
meer bewoners van de 
koopwoningen, waar hij 
zelf sinds 2011 woont. En 
van de afdeling Plato, waar 
zijn vrouw voor haar overlijden 
negen maanden verbleef. “Bijvoor
beeld mevrouw Hermes. Als zij je 
herkent, geeft ze je altijd een high 
five en roept bonjour!” Ook vrijwilli
gers en medewerkers heeft Jan  
Larsen geportretteerd. Mooie men
sen, op mooie momenten. Zoals het 

portret van Nel, een exbewoonster 
van Roomolen die nu in het  
Reinaldahuis woont. “Ik zag haar in 

een stoel zitten dommelen met 
ongekamde haren, maar 

haar nagels waren prach
tig gelakt. Dat sprong er 
meteen uit.”
Vaak neemt hij eerst een 
foto, om het beeld ver

volgens aan zijn eettafel 
uit te werken. Aan diezelfde 

tafel laat hij nog een portret 
zien. “Deze is me ook dierbaar. 

Dit is Loes, een dappere vrouw. Toen 
ze ziek werd, werd ze zo kaal als 
een biljartbal. Maar ze weigerde een 
pruik te dragen. Ik zei tegen haar: 
‘Loes, als je weer haar hebt, ga ik 
een portret van je maken.’ Dit is ’m 
geworden. Ze was er heel blij mee.” 

Expositie

“Soms zie ik een beeld 
dat me grijpt. Dan wil ik 
dat vastleggen”, aldus 
Jan Larsen, die vanaf 
januari exposeert in het 
Reinaldahuis.

De expositie  
‘Over oude 
mensen en 
de kunst die 
voorbijgaat’ van 
Jan Larsen is 
vanaf januari 
te zien in het 
atrium van het 
Reinaldahuis. 

“K ijk, dit is mijn favoriet.” Jan 
Larsen (83) pakt een aquarel, 

waarop een oudere heer zijn armen 
in de lucht heft. “Dit is meneer  
Methorst, die kort op de afdeling 
Plato heeft gewoond. Tijdens een 
muziekoptreden in het atrium zat 
iedereen heerlijk te luisteren naar 
operaliederen. Ineens stond hij op, 
waarna hij mee ging dirigeren. Fan
tastisch mooi. Helemaal in het ritme 
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Trots op je vak

Wip eens langs!

Wil jij als verpleegkundige of 
verzorgende meedenken over de inhoud 
van je vak? Dat kan met de VAR.

Is het u al opgevallen? Het Service
bureau heeft sinds kort een eigen balie, 
naast de receptie van het Reinaldahuis.

Een jaar geleden werd de VAR (Verpleegkundige en 
verzorgende AdviesRaad) opgericht. “Wij geven 

advies aan de Raad van Bestuur over onderwerpen die 
het beroep van verpleegkundige of verzorgende raken”, 
vertelt VARvoorzitter en teamleider Michelle van der 
Raad. “Zo hebben we inmiddels een advies uitgebracht 
wat betreft het kennisniveau van medewerkers ten 
aanzien van dementie. We willen nu gaan onderzoeken 
hoe je scholing zo kunt vormgeven dat het medewer
kers nog meer 
aanspreekt.”
De onderwerpen 
waar de VAR 
zich over buigt? 
Daar kun jij als 
verpleegkundige 
of verzorgende 
binnen Zorg
groep Reinalda 
over meedenken. “Wij zijn de grootste beroepsgroep 
in de zorg. Daarmee hebben we veel invloed op de 
kwaliteit van de zorg. Het is belangrijk dat we onszelf 
ook echt serieus nemen als professional. Wees bewust 
dat je een vak hebt – en dat je ook iets te zeggen hebt 
over de inhoud van je vak”, aldus Michelle. “Door mee 
te denken met de VAR kun jij wat betekenen voor je 
beroepsgroep. En daarmee voor de kwaliteit van zorg 
voor onze bewoners.” 

Elke werkdag tussen 
9.00 en 12.00 uur kunt 

u bij een medewerker van 
het Servicebureau terecht 
voor vragen. Bijvoorbeeld 
als u meer wilt weten over 
dagbesteding, thuiszorg, 
alarmering, huishouding, 
onze woonzorglocaties 
of wachtlijsten. “Wij zijn 
er voor alle vragen over 
wonen en zorg”, vertelt 
cliëntadviseur Els Welbo
ren. “Voorheen moes
ten mensen daarvoor 
naar de overkant, naar 
Roomolen. Nu kunnen 

mensen ons makkelijker 
aanspreken. Hierdoor 
krijgt het Servicebureau 
meer een gezicht.” Haar 
collega Luciënne Groen 
knikt. “We zijn zo meer 
betrokken bij het leven 
in het Reinaldahuis. De 
bewoners leren onze 
gezichten kennen, en wij 
die van hen. Ook hebben 
we zo makkelijker contact 
met de collega’s van de 
zorg.” Winanda Lupgens 
besluit: “Kom dus vooral 
eens langs als u een vraag 
heeft.” 

Zo doen we dat

Ideeën?
De VAR bestaat uit Michelle van 
der Raad (foto), Hanneke Wickel, 
Desiree Spijkers en Janine Abrahams. 
Opmerkingen, vragen of ideeën? 
Spreek een van de VARleden aan of 
mail naar var@zorggroepreinalda.nl.

De gezichten die u 
bij het Servicebureau 
kunt tegenkomen. 
Vlnr: cliëntadviseurs 
Els Welboren, 
Luciënne Groen en 
Winarda Lupgens. 
Hun collega Wenda 
Steffers staat niet op 
de foto.
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“De sfeer in 
de avond
is bijzonder”

De dienst van 
vandaag
De werkdag voor Pascalle is om 
kwart voor drie begonnen in 
wijkcentrum De Sprong. Hier is het 
kantoor gevestigd van team wit en 
geel, die zorg aan huis leveren. “Op 
kantoor maak ik de planningen en 
zorgplannen voor cliënten. Vanaf 
vijf uur breng ik cliënten van hun 
eigen huis naar het restaurant, als 
ze dat zelf niet meer kunnen. Ook 
breng ik ze weer thuis. Tussen zes 
en half zeven eet ik zelf, waarna ik 
begin aan mijn avondronde. Na de 
laatste cliënt – ik heb er meestal 
zo’n vijftien per dienst – ronden 
we samen met collega’s de dag af 
op kantoor. En dan zit het er om 
kwart over elf weer op.” 
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Lichtjes aan,
steunkousen uit
Als de lichtjes aangaan, begint de avonddienst van Pascalle 
van Werven. Als verzorgende IG bij Zorggroep Reinalda levert 
ze zorg aan huis. We liepen een avondje mee. “Welterusten 
mevrouw Van Gog, slaap lekker.”

Het is zeven uur ’s avonds. Buiten 
is het donker, maar bij mevrouw 

Van Gog brandt de schemerlamp. De 
96jarige zit in haar aanleunwoning 
tv te kijken, als Pascalle binnenkomt. 
“Ah, fijn dat je er bent. Dan kan de 
zwachtel eraf. Ik heb weer last van 
mijn benen.” Als de zwachtels naast 
de stoel liggen, bekijkt Pascalle de 
benen van mevrouw Van Gog. “Het 
gaat goed, uw benen zijn al minder 
dik dan vorige week.” Tijdens het 
oprollen van de zwachtels (“Dan ligt 
het netjes klaar voor de ochtend
ploeg”) is er tijd om te kletsen. “Het 
was gezellig bij de dagbesteding 
vandaag”, vertelt mevrouw Van Gog. 
“We hebben spelletjes gedaan, tos
ti’s gegeten en tekeningen gemaakt.” 
Met een guitige lach: “Ik ben wel 
een Van Gog, maar ik kan niet goed 
tekenen hoor.”
Daarna verdwijnen Pascalle en 
mevrouw Van Gog in de slaapkamer, 
voor wat verzorging zoals het insme
ren van de benen. “Zo, dat is klaar”, 
aldus Pascalle, die nog even op zoek 
gaat naar mevrouws favoriete tijger
sloffen. “Ik kom rond kwart voor elf 
nog even bij u kijken. Tot straks!”

Luisterend oor
De 44jarige Pascalle draait graag 
avonddiensten. “De sfeer in de 
avond is bijzonder. Helemaal in de 
winter is het knus, als het vroeg don
ker is en de lampjes branden. Wat 
ook fijn is aan de avonddienst: het is 
minder druk dan overdag. ’s Avonds 
word je minder gestoord, zodat je 
nog meer aandacht hebt voor de 
cliënt. Mensen vinden het ook pret
tig om ’s avonds even hun verhaal 
kwijt te kunnen. De ene cliënt is naar 
de dagbesteding geweest, zoals 
mevrouw Van Gog. En de ander had 
een vervelend ziekenhuisbezoek of 
is verdrietig. Ik ben voor de cliënt 
een luisterend oor. Ik neem de tijd 
om even te gaan zitten voor een 
praatje.”

Eigen baas
Dan stapt ze in de auto naar het 
Polderhuis. “Soms ga ik met de fiets”, 
aldus Pascalle. “Sinds juni 2017 werk 
ik bij Reinalda, dertig uur in de week. 
Hiervoor heb ik negen jaar bij Stich
ting Sint Jacob gewerkt in verpleeg
huis Schalkweide. Maar ik besloot 
dat ik weer eens wat anders wilde.  

“Ben je 96, laten ze je nog zulke klussen 
doen”, lacht mevrouw Van Gog, wanneer 
ze Pascalle helpt bij het oprollen van de 
zwachtel.

Dagje meelopen

→
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In de wijk ben je meer eigen baas 
dan in een verpleeghuis. Zo kan 
ik bijvoorbeeld mijn eigen route 
bepalen. En ik word niet continu op
gepiept, zoals bij mijn vorige werk. 
Nee, die pieper mis ik niet.”
Ook voor haar volgende cliënt 
heeft Pascalle volledige aandacht. 
Mevrouw Den Hollander woont 
al achttien jaar in het Polderhuis. 
Daar krijgt zij twee keer per dag 
zorg aan huis. Ze vertelt Pascalle bij 
binnenkomst over haar bezoek aan 
de dermatoloog, die psoriasis heeft 
geconstateerd.
Pascalle pakt de cliëntmap erbij. 
“Dit is uw smeerschema, zie ik. Ik 
ga nu de plekjes volgens dit schema 
insmeren.”
“Fijn hoor, jullie houden me goed 
in de gaten”, zegt mevrouw Den 
Hollander.
Even later werkt Pascalle op een 
tablet haar administratie bij. “Voor 
de ene cliënt heb ik twintig minu
ten, voor de ander veertig. Dat is 
afhankelijk van de zorg. Na elke 

“Mijn vrouw zei altijd: jij kunt niet voor jezelf zorgen”, aldus 
meneer Gilein. Hij legt zijn hand op Pascalles knie. “Maar gelukkig 
heb ik jullie.” 

“U weet wat ik  
heb gezegd hè?  
Op naar de 102”

cliënt moet ik rapporteren wat ik heb 
gedaan en welke medicatie ik heb 
gegeven. Dat is goed om te weten 
voor mijn collega’s, maar het moet 
ook voor de verzekering.”
Mevrouw Den Hollander heeft 
zich intussen geïnstalleerd in haar 
leunstoel voor de tv. “Goede Tijden 

Slechte Tijden is begonnen.”
“Dat ga ik morgenochtend kijken”, 
lacht Pascalle. “Ik moet wel kunnen 
meepraten natuurlijk.”

Late maaltijd
De volgende stop is de koopwoning 
van meneer Gilein (88), die door een 
hersenbloeding gedeeltelijk verlamd 
is. “Hoe gaat het met u, na uw val 

van gisteren?’, vraagt Pascalle.
“Goed hoor. Ik was vergeten mijn 
rolstoel op de rem te zetten toen ik 
opstond, heel stom”, vertelt meneer 
Gilein, de enige mannelijke cliënt 
vanavond. Pascalle verdwijnt in de 
slaapkamer om de gordijnen dicht te 
doen en een pyjamabroek te zoeken. 
Als ook meneer Gilein klaar is voor 
de nacht, loopt Pascalle naar een 
aanleunwoning verderop. 
Voor de deur staat een maaltijdbox 
van Kievit klaar. “Deze mevrouw eet 
altijd wat later. Ik ga zo haar maaltijd 
opscheppen en opwarmen”, vertelt 
Pascalle, die deel uitmaakt van 
wijkteam geel. Dit team levert zorg 
aan huis in de wijk en bij cliënten 
met een Volledig Pakket Thuis (VPT). 
“VPTcliënten wonen zelfstandig in 
een koop of huurwoning van Zorg
groep Reinalda. Daar kunnen ze alle 
zorg en voorzieningen krijgen die we 
ook in het verpleeghuis bieden”, legt 
Pascalle uit. “Bijvoorbeeld maaltijd
service, huishoudelijke hulp, dag
besteding, alarmopvolging, toezicht 

Vaste prik: als Pascalle binnenkomt bij mevrouw Van der Linden
schuiven ze eerst samen aan tafel. Even praten hoe het gaat.  
En dan krijgt mevrouw haar pillen. “Zo, dat zijn er heel wat.”
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Collega’s onder elkaar

Bij de aanleunwoningen loopt 
Pascalle een collega van team 
wit tegen het lijf. “Hoi Marianne! 
Ga je goed vanavond?” De twee 
praten even bij. Niet te lang, want 
de volgende cliënt wacht. Heeft 
Pascalle veel contact met haar 
collega’s? “We zien elkaar aan het 
begin en eind van elke dienst in  
De Sprong. Ook eten we samen. En 
als we klem zitten met de planning 
bellen we elkaar.”
“En we gaan met een collega naar 
een alarmering, als we niet precies 
weten wat er aan de hand is”, vult 
Marianne Kloosterman aan. 
Pascalle knikt. “Fijn dat er altijd 
collega’s in de buurt zijn.”

Even de maaltijd voor een cliënt opwarmen. “Vanavond staat 
er witlof met aardappeltjes en schnitzel op het menu. Met een 
kersentoetje.”

De laatste gordijnen van de avond gaan dicht. Pascalles werkdag 
zit er bijna op. “Ik ga straks met een tevreden gevoel naar huis;  
ik heb lekker gewerkt.”

de nacht. Wanneer de linker steun
kous uitgaat, vertrekt haar gezicht 
even. Pascalle inspecteert de wond 
op haar voet. “Vervelend hè, zo’n 
wond.”
“Ach welnee meid. We gaan gewoon 
door hoor.”
Pascalle legt haar hand op de arm van 
de positieve 101jarige. “U weet wat ik 
heb gezegd hè? Op naar de 102.”
Even later ligt mevrouw Van der 
Linden tevreden onder haar geruite 
dekens. “Ja, ik heb nog dekens hoor. 
Ik ben ouderwets.”
Zorgen Pascalle en haar collega’s 
goed voor haar? “Veel te goed. Ze 
zijn allemaal even lief voor me. 
Soms denk ik weleens: ik ben net de 
koningin.”
Na mevrouw Van der Linden gaat 
Pascalle nog langs een paar cliënten. 
Ze sluit haar avonddienst af met een 
tweede bezoek aan mevrouw Van 
Gog. Nog even de laatste medicatie, 
een laatste controle en dan gaat het 
licht uit. “Welterusten, mevrouw Van 
Gog. Slaap lekker.” 

op medicatie en hulp bij wassen, 
douchen, aan en uitkleden.”
Deze mevrouw wordt vanavond 
geholpen met het uitrekken van de 
steunkousen en het innemen van de 
medicatie. Een gezellig praatje? Nee, 
dat hoeft voor deze cliënt niet. “Ook 
dat is prima”, aldus Pascalle. “Alle 
cliënten zijn anders.” 

Net de koningin
In hetzelfde gebouw wacht de vol
gende cliënt: de 101jarige mevrouw 
Van der Linden. “Ik heb nog in het 
oude Reinaldahuis gewoond.” In haar 
aanleunwoning krijgt ze dagelijks drie 
zorgmomenten. Dit is de laatste van 
vandaag. Samen met Pascalle schuift 
mevrouw aan tafel. “U krijgt eerst uw 
pillen van mij”, zegt Pascalle, terwijl 
ze in de cliëntmap de medicatie 
controleert. Daarna legt ze vier pillen 
klaar, die mevrouw Van der Linden 
met een grote slok water in één keer 
doorslikt. “En weg zijn ze.”
In de slaapkamer wordt mevrouw 
Van der Linden klaargemaakt voor 
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Oud & Nieuw  
in Las Vegas
“Ja, ik heb van alles gedaan”, vertelt Peter Kottman, 
die altijd met veel plezier heeft gewerkt en gereisd. 

Sinds anderhalf jaar woont de 
70jarige Peter Kottman in het 

Reinaldahuis. In de stad waar hij 
opgroeide. “De eerste jaren woonde 
ik in Haarlem ZuidWest, samen 
met mijn ouders en drie jaar oudere 
broer Frits. Mijn vader had een eigen 
aannemingsbedrijf. Daarmee heeft 
hij onder andere het Palace Hotel in 
Zandvoort gebouwd en veel huizen 
in de Ramplaan. Op mijn negende 
verhuisden we naar Aerdenhout. 
Ik had daar veel vriendjes, met wie 
ik vaak buitenspeelde. Toen ik van 
school kwam, zei mijn vader: je 
kunt mijn zaak overnemen. Maar ik 
besloot de makelaardij in te gaan. 
Een leuk vak, ik was altijd met men

sen bezig. Ik begon in loondienst. 
Daarna heb ik twintig jaar een eigen 
kantoor gehad, Kottman Makelaar
dij. Daarmee heb ik goed geboerd.”

De Verboden Stad
“Toen de huizenmarkt slecht ging, 
heb ik trouwens nog een tijdje op de 
bus gereden. Net 
als Fred Teeven. 
Maar daarna ben 
ik toch weer de 
makelaardij in 
gegaan. Naast mijn 
werk heb ik altijd 
van alles gedaan. Zo ben ik bestuur
der geweest van de Antoniuskerk en 
voorzitter van de tennisvereniging, 

allebei in Aerdenhout. Ik heb altijd 
veel getennist en gegolft, lekker in de 
buitenlucht. Ook heb ik veel gereisd. 
Naar Moskou, China. Daar ben ik nog 
in de Verboden Stad geweest en bij 
het mausoleum van Mao. Met mijn 
broer ben ik naar Amerika geweest. 
En met een vriend heb ik Oud en 
Nieuw in Las Vegas gevierd. Cham
pagne om twaalf uur en erna weer 
het casino in. Een mooie tijd.”

Super-de-luxe
“Ik was nog geen 
vijftig toen ik mijn 
makelaarskantoor 
verkocht. Mijn plan 
was om veel te 
gaan reizen, maar 
toen hoorde ik dat 
ik ziek was. Parkin
son. De dokter zei: 
je wordt net als 
prins Claus. Reizen 
ging niet meer, 
helaas. Ik had 
graag meer van 

de wereld gezien. Al ben ik een paar 
maanden geleden nog in Frankrijk 
geweest. Daar wonen mijn dochter, 
schoonzoon en kleindochter Emma 
van negen jaar.
“Zo’n tien jaar geleden heb ik een 
50+ flat gekocht in de Vincent van 
Goghlaan. Superdeluxe hoor. 
Nadat ik een paar keer was gevallen 
verhuisde ik naar het Reinaldahuis. 
Als ik pessimistisch ben, denk ik: dit 
is mijn laatste huis. Als ik optimis
tisch ben, denk ik: dit is mijn huis, 
er wordt hier goed voor me gezorgd, 

alles wordt voor 
me geregeld. 
Gelukkig ben 
ik meestal 
optimistisch. 
Sinds driekwart 
jaar zit ik in de 

Cliëntenraad. Fijn dat ik wat kan 
doen voor het Reinaldahuis en de 
bewoners.” 

Mijn leven

“Ik was altijd met 
mensen bezig”
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Stichting ABC Reinalda

Telefoon 085 - 877 17 00
administratie@stichtingABCreinalda.nl

Ondersteuning bij 
beheer financiën 
huishoudelijke hulp

Als hecht team staan wij garant voor een uitvaart die bij u past.

Afscheidshuis & kantoor:
Herenweg 92 Heemstede
Nevenvestiging:
Eksterlaan 104 Haarlem

B
ROKKIN G & BOKSLA
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Tel. 023 - 531 02 38
Dag en nacht bereikbaar.
www.brokkingenbokslag.nl

Onze vaste en freelance uitvaartbegeleidsters

UW OPTICIEN AAN HUIS
tel: 072 - 572 03 28

• gratis oogmetingen
• keuze uit 200 monturen vanaf € 39,-

In het Reinaldahuis:
15 januari van 10.00 tot 10.45 uur 

kamer 0.69

Huisoptiek STOLWIJK

Ledikant Jasper
Compleet met elektrische 
lattenbodem en pocketveer matras 
Dreamer 90 x 200

van € 898,- voor  € 595,-
Leverbaar in 4 kleuren. 
Voor bewoners van het 
Reinaldahuis wordt dit 
GRATIS bezorgd en 
gemonteerd

Goodnight Slaapkamers
Woonboulevard Cruquius  •  Spaarneweg 18  •  023-5293984  •  www.goodnight.nl



In beeld

Oh dennenboom!
“Kijk eens wat mooi.” Tevreden kijkt Gerda 
Hofland naar de enorme kerstboom. Drie 
jaar geleden stopte ze met werken in het 
Reinaldahuis, na 35 jaar trouwe dienst. 
“Ik dacht: zodra ik met pensioen ben, ga 
ik helpen met de kerstversiering. Dat is 
een dag lang hard werken, maar heel leuk 
om te doen.” Bijna twintig vrijwilligers zijn 
vandaag in touw, samen met de Techni
sche Dienst. “We hebben op alle etages 
een boom opgetuigd. De mannen zetten 
de bomen op en doen de lampjes erin, de 
vrouwen versieren ze. Ook hebben we het 
restaurant, het atrium en de ingang ver
sierd.” Het hoogtepunt? Dat is – letterlijk en 
figuurlijk – de negen meter hoge boom in 
het atrium, die na ruim vijf uur staat. “Is het 
geen plaatje?” 


