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Wij kunnen 
niet zonder je!

Een complimentje? Daar wordt iedereen blij 
van. Zo ook de mensen op deze pagina, die 

een mooi compliment verdienen – en dat 
ook kregen binnen Zorggroep Reinalda.

•    ¶

§    ∞

Aandacht 
voor 

aandacht

Blij met Fatima
Fatima el Mesbahi kwam binnen als stagiaire.  
“Gelukkig is ze blijven plakken naast haar school”, 
aldus haar collega’s, die Fatima trakteerden op een 
verwenpakket. “Fatima is een stille meid die nooit 

klaagt en altijd door-
gaat. Bewoners zijn 
ook blij met haar. Ze 
is rustig, werkt goed 
en maakt graag een 
praatje. Fatima, wij 
zijn heel blij met je en 
hopen dat je nog lang 
als weekendhulp bij 
ons blijft werken. Wij  
– en de bewoners – 
kunnen niet zonder je.”

Topper met een lach
Wie ook een verrassing 
kreeg van haar collega’s? 
Eline van Kuijk van de 
afdeling Spinoza. Een 
harde werker met altijd een 
lach op haar gezicht. “Ze 
is lief, behulpzaam en alle 
bewoners zijn gek op haar”, 
aldus haar collega’s, die óók gek zijn op Eline. “Ze is er 
altijd – en niets is haar te veel. Het is een feest om Eline 
als collega te hebben. Ze is een topper!”

Gedreven en 
vastberaden
Na een drukke zomer ver-
raste team Coornhert hun 
teammanager Michelle 
van der Raad met een 
Rituals-pakket. “Michelle 
is een gedreven en vastbe-
raden manager, die altijd 
voor de medewerkers 
klaarstaat”, zo meldt haar 
team. “Ze is direct en dui-
delijk, zodat je weet wat je 
aan haar hebt.” Een fijne 
teammanager dus!

Mantelzorger in het 
zonnetje
De afdeling Spinoza 
zet ook graag een 
mantelzorger in 
het zonnetje. Want 
mevrouw Van der 
Putten doet enorm 
veel voor haar man. 
“Daarnaast is ze ook 
heel betrokken bij de 
andere bewoners”, 
vinden de Spinoza- 
medewerkers. “Ook 
de overbuurman, 
meneer Van Latum, wordt door haar verwend. Mevrouw 
Van der Putten heeft altijd tijd voor een praatje en helpt 
waar nodig. Dat vinden we echt wat extra aandacht én 
een verwenpakket waard!”

Fatima

Michelle 

Eline

Mevrouw Van der Putten 

Oproep!
Wil jij ook een collega, vrijwilliger, bewoner of mantelzorger 
in het zonnetje zetten? Als het maximaal 50 euro kost, kun je 
het idee meteen uitvoeren. De enige voorwaarde: stuur een 
foto en tekstje naar redactie@zorggroepreinalda.nl en lever 
je declaratie in.

<—

Rectificatie 
In het vorige Reinalda Magazine schreven we ten onrechte 
dat Willemijn Lockhorst en Claudia van den Hoek ons 
zouden verlaten. Onze fout, excuses! Hun werkzaamheden 
voor de salarisadministratie zullen met de overgang naar de 
Carante Groep in 2020 vervallen, maar hun activiteiten op de 
cliëntenadministratie blijven bestaan.
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Ook aandacht 
voor welzijn
Binnen Zorggroep Reinalda leveren we complexe 
zorg. Daarnaast besteden we veel aandacht aan 
het welzijn van bewoners en cliënten.

Een mooi voorbeeld is de dagbesteding. In dit 
nummer leest u hoe belangrijk dit is voor de 
deelnemers. Zoals één van hen zegt: “Door de dag-
besteding blijf ik levendig en onder de mensen.” Of 
wat dacht u van de wandelclub? Elke week nemen 
vrijwilligers een aantal bewoners mee naar buiten 
voor een gezellig wandeling. Medewerkers, vrij-
willigers, bewoners: we doen het echt samen. En 
uiteraard is ook de familie een belangrijke partner.

Familie en mantelzorgers kennen onze bewoners zo veel langer en beter 
dan wij. Van hun kennis maken we graag gebruik. Vooral bij bewoners 
met dementie, die zelf niet meer kunnen vertellen waar ze behoefte aan 
hebben. Wat de familie ons vertelt is een belangrijke bron van informatie, 
die ons helpt ons werk zo goed mogelijk te doen. Dat mevrouw Joosten 
blij wordt van muziek van Jim Reeves? Dat 
weten we nu dankzij haar dochter Marianne,
zoals u kunt lezen in het ontroerende 
dubbel portret van moeder en dochter.

De familie kan ons dus meer vertellen over 
de behoeften van bewoners. Dat geldt ook 
voor de inzet van het koppelbed, waar u in dit nummer meer over leest. 
Meerdere collega’s – van verschillende disciplines – zetten zich in voor het 
koppelbed. Een mooi hulpmiddel om bewoners en mantelzorgers dichter 
bij elkaar te brengen.

Op de pagina hiernaast ziet u trouwens dat één van onze zorgteams een 
mantelzorger in het zonnetje zet. Ik ben er trots op dat het team oog heeft 
voor wat mevrouw Van der Putten doet – en dat ze dit op waarde schatten. 
Want mantelzorgers zijn, net als onze medewerkers en vrijwilligers, goud 
waard.

Carolien Koning,
Bestuurder Zorggroep Reinalda

“Mantelzorgers
zijn goud 
waard”

In dit nummer o.a.

Maatschappelijk werk
Mirjam en Volker zijn er voor u ................ 8

Een dagje meelopen
Genieten bij de dagbesteding  ............... 10

Vrijwilliger Henny van Ling
De zingende fruitverkoper ..................... 16

En verder:
Medewerker aan het woord  .................... 4
Dubbelportret moeder & dochter  ........... 5
Kroelen in het koppelbed ...................... 14
Mijn leven  ............................................... 18
Leergierige stagiaire Laura  .................... 19

Eindredactie: Maureen Wijnschenk
Vormgeving: Laurenz van Gaalen
Tekst: Woordwijf 
Fotografie: José de Jong 
Ideeën voor het volgende Reinalda Magazine 
(verschijning rond maart 2020) zijn altijd 
welkom!  
Mail ze naar redactie@zorggroepreinalda.nl 

Welkom
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Lekker puzzelen
Linda Grijakovic (49) is planner bij Zorggroep 
Reinalda. “Ik probeer zoveel mogelijk rekening 
te houden met de wensen van collega’s.”

Mijn werk “Als planner maak ik de 
roosters voor onze collega’s uit de 
zorg, de gastvrouwen en de receptie. 
Eens in de maand maken we het 
rooster voor twee maanden vooruit. 
Het meeste werk zit ’m in het vullen 
van de gaten. Daarvoor doen we een 
beroep op een grote flexpool met 
oproepkrachten – en als het niet 
anders kan het uitzendbureau.” 

Bij reinalda sinds… “September 
1990. Na mijn opleiding kwam ik via 
het uitzendbureau in het Reinalda-

huis, waar ze vroegen of ik wilde 
blijven. Ik ben begonnen als ver-
zorgende, waarna ik teamleider en 
afdelingshoofd werd. In 2006, toen 
we naar de nieuwbouw verhuisden, 
ben ik planner geworden.”

Typisch reinalda “Ik werk hier nu 
bijna dertig jaar en ik vind het nog 
steeds leuk. Het is hier kleinschalig 
en de sfeer is heel open en persoon-
lijk. Je hebt snel contact en als je iets 
wil regelen hoeft het niet over tien 
schijven.”

Typisch linda “Je kan makkelijk bij 
mij naar binnen lopen. Ik ben rustig 
en ook behoorlijk stressbestendig. 
Dat is wel nodig als planner, vooral 
rond de vakantieperiode.”

leuksTe aan Mijn werk “Het gepuz-
zel om te zorgen dat het rooster rond 
komt. Ik heb zelf jaren in de zorg 
gewerkt, dus ik weet hoe vervelend 
het is als je een dienst draait met 
een collega minder. Dat kan ik me 
soms best aantrekken. Maar we doen 
er alles aan om alle diensten goed 
te vullen. Daarbij probeer ik zoveel 
mogelijk rekening te houden met de 
wensen van collega’s, dan houden ze 
ook rekening met ons.”

Minder leuke kanT “Je hoort het 
meestal alleen als iets níét goed 
gaat. Maar als een week lang alle 
diensten zijn gevuld, dan is dat 
normaal. Al zijn er ook collega’s die 
soms zeggen: fijn dat jullie het toch 
nog geregeld hebben. Dat is altijd 
leuk om te horen.”

FavorieTe plek “Hier op ons kan-
toor, waar ik sinds kort samenwerk 
met Marlou Remeeus. Ik ben heel 
blij dat zij er is; ik heb nu niet meer 
het gevoel dat ik alles alleen moet 
oplossen. Achter ons zit de afdeling 
Opleiding, waar we ook veel contact 
mee hebben. Als ze me soms horen 
mopperen als ik het rooster niet rond 
krijg, vragen ze: kunnen we wat voor 
je doen?”

Blij naar huis “Als ik het rooster 
rond heb gekregen en alles is gere-
geld. Ik ben iemand die graag alles 
onder controle heeft.”

Mooi conTacT “Hier op het werk 
heb ik mijn beste vriendin ontmoet. 
Yolanda Stern en ik kennen elkaar 
sinds 1993 en onze kinderen zijn 
samen opgegroeid. Verder heb ik 
heel fijne collega’s, met wie ik ook 
privé-uitjes maak.”

naasT heT werk “Ik doe graag spel-
letjes op mijn tablet. Verder houd 
ik van lezen en films kijken, vooral 
thrillers. Horrorfilms vind ik ook erg 
leuk.”

wil alTijd nog… “Ik heb niet veel 
wensen, maar ik zou nog weleens 
een reis willen maken naar Canada. 
Dat landschap lijkt me schitterend.”

MoTTo “Doe maar gewoon, dan 
doe je al gek genoeg. Ik houd niet 
van overdreven gedoe; doe maar 
gewoon zoals je bent.” 

Aan het woord

“Ik heb graag 
alles onder 
controle”
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Dubbelportret

Ze zijn moeder en dochter. En gek op elkaar. 
Al weet de 92-jarige Janny Joosten-Koese 
dat soms even niet meer. Door de alzheimer 
verhuisde ze tien jaar geleden naar het 
Reinaldahuis. En haar 57-jarige dochter 
Marianne van Deenen-Joosten? Die werkt in 
het Reinaldahuis, als afdelingsassistent. 
“Ik doe dit werk met heel mijn hart.” →

Liefde 
voor 
altijd
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Zachte 
glimlach
Moeder Janny 
Ze loopt zonder rollator. Geen pro-
bleem, op haar 92e. Maar het hoofd, 
dat is wazig. Heel wazig, door die 
rotziekte. Alzheimer. En dat is zwaar 
voor de familie, die haar steeds 
verder ziet wegglijden. Ze was altijd 
een prater. Aanwezig. Gezellig. Zorg-
zaam. Altijd vragen hoe het met je 
gaat. Kopje thee en een koekje erbij? 
Maar nu zegt ze nog maar weinig. 
En vragen stellen doet ze niet meer. 
Of toch wel. Ja. Laatst vroeg ze haar 
hoogzwangere kleindochter ineens: 
wanneer ben je uitgerekend? Haar 
familie stond versteld. En genoot. 
Zoals ze genieten van de kleine mo-
menten. Als ze haar achterkleinzoon 
liefdevol aankijkt. Als ze in de krant 
staat, als sjoelkampioen van het Rei-
naldahuis. Als ze bij een spelletje er 
een spreekwoord foutloos uitflapt. 
Spelletjes en activiteiten, daar is ze 
dol op. Is er klassieke muziek in het 
Atrium? Ja hoor, mevrouw Joosten is 
van de partij. Ondanks haar slechte 
gehoor. Maar ze geniet van de ge-
zelligheid. Met een zachte glimlach 
rond de lippen. Of ze het fijn vindt in 
het Reinaldahuis? Ze kan het zelf niet 
meer vertellen. Maar dochter Marian-
ne denkt van wel. Ja, haar moeder is 
happy. 
En laatst helemaal, toen Marianne 
een cd mee had van Jim Reeves, 
haar moeders grote held. Zodra de 
muziek de kamer vulde, begon haar 
moeder mee te zingen. In het Engels, 
woord voor woord. En haar doch-
ter? Die hield haar adem in en liet 
een traantje. Daar is ze weer, dacht 
Marianne. 
Mijn moeder. 
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Nog één 
wens
Dochter Marianne 
“Mijn dochter Melanie heeft ruim 
twaalf jaar in het Reinaldahuis 
gewerkt. Ze zei: mam, het is hier zo 
leuk, dit is ook wat voor jou. Eerst 
dacht ik: met oudere mensen wer-
ken? Maar ik wil niets anders meer. 
Als afdelingsassistent ga ik de gan-
gen rond met ontbijt, koffie en lunch. 
Het leukste vind ik het contact met 
de mensen. Al zou ik graag wat meer 
tijd hebben voor een praatje. 
Doordat ik hier werk, weet ik hoe het 
is, alzheimer. Maar als je eigen moe-
der het heeft? Dat is heel anders. In 
het begin wilde ik het ook niet zien. 
Dan zei ik: mam, doe normaal. Maar 
op een gegeven moment kon ik het 
niet meer ontkennen. Toen ze nog op 
zichzelf woonde, kreeg ik regelmatig 
een telefoontje van de thuiszorg. Dat 
ze op de grond lag, of haar medicatie 
niet had genomen. Ik ben heel dank-
baar dat ze hier woont. Dat geeft mij 
zo’n gerust gevoel. Nu weet ik dat ze 
24 uur in de gaten wordt gehouden. 
Op een werkdag ga ik trouwens niet 
altijd bij mijn moeder op bezoek. Ik 
loop de hele dag te rennen en heb 
weinig tijd. Maar op de gang zwaai ik 
altijd even naar haar. 
Kijk, daar zit ze. Mijn moeder. Maar 
soms denk ik: mam, waar ben je 
toch? Waar is de persoon die je was? 
Ze kletste altijd de oren van je kop. 
Soms dacht ik weleens als ze bij me 
op bezoek was: gelukkig, ze gaat 
naar huis. Nu zou ik er alles voor 
over hebben als ze nog één keer de 
oren van mijn kop kon kletsen. Ik zou 
niets liever willen.” 
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Kent u onze nieuwe maatschappelijk werkers al? 
“Wij zijn er voor bewoners en mantelzorgers”, 
vertellen Mirjam Stolp en Volker Hinten.

Mirjam, die de afgelopen jaren voor 
Dock in een sociaal wijkteam werkte. 
“Ik ken de weg in Haarlem goed. Ik 
weet bijvoorbeeld waar je moet zijn 
als een bewoner recht heeft op extra 
voorzieningen of een toeslag. Zo 
vullen Volker en ik elkaar goed aan.”
Waar Mirjam en Volker bewoners bij 
ondersteunen? “Bij heel praktische 
dingen, zoals helpen bij het regelen 
van een scootmobiel”, vertelt Volker. 
“Maar we kunnen bijvoorbeeld ook 

Sinds deze zomer werken Mirjam 
(58) en Volker (64) bij Zorggroep 
Reinalda. “Ik was eigenlijk met 
vervroegd pensioen. Maar ik vond 
het zonde om al achter de geraniums 
te gaan zitten. Ik wil mijn ervaring 
graag inzetten voor bewoners van 
Reinalda”, vertelt Volker, die als 
maatschappelijk werker onder meer 
dak- en thuislozen en verslaafden 
bijstond. “Volker heeft veel ervaring 
met onbegrepen gedrag”, aldus 

Kwaliteit 
   van leven

bewindvoering regelen, voor een 
goed beheer van financiën.” 
Mirjam: “Ik help een mevrouw haar 
administratie op orde te houden. Ze 
kan niet zo goed zien, maar ze wil 
het zelf graag doen.”
Volker: “Die eigen regie van bewo-
ners is heel belangrijk. Maar wat 
daar nog boven staat is waardigheid. 
Hoe gaan we met iemand om? Ook 
al is iemand de eigen regie kwijt, de 
waardigheid moet altijd geborgd 
zijn.”

Gedichtenbundel
Volker en Mirjam zijn er niet alleen 
voor praktische hulp, maar ook 
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Goed om te weten!
Bewoners van het Reinalda-
huis kunnen gebruikmaken 
van maatschappelijk werk. 
Dat geldt ook voor bewoners 
van de aanleunwoningen 
(De Roos en bij het Reinalda-
huis) die een WLZ-indicatie 
hebben. 

Een keer kennismaken? 
Of wilt u ondersteuning van 
maatschappelijk werk? 
Vraag naar Mirjam of Volker 
via de zorg of de receptie.

De drempel over

Will Bais-Veltman (77), be-
woner van het Reinaldahuis, 
krijgt wekelijks bezoek van 
maatschappelijk werker 
Mirjam. “Gezellig hoor. En 
heel nuttig, want Mirjam helpt 
me met van alles. Als gevolg 
van een herseninfarct heb 
ik apraxie. Dat is een hande-
lingsstoornis, waardoor ik 
moeite heb met de stap van 
denken naar doen. Ik weet 
vaak precies wat ik moet 
doen, maar het lukt me niet 
om het uit te voeren. Dat kan 
heel frustrerend zijn. Ook 
kost het veel energie. Dan is 
het fijn dat er iemand is die 
me over de drempel helpt 
van denken naar doen. Dat is 
zo’n opluchting! Laatst heeft 
Mirjam me geholpen om op 
de computer nieuwe kasten te 
bestellen voor op de slaapka-
mer. Zij helpt me dan bij de 
eerste stap. Het is net als er 
één schaap over de dam is; 
als Mirjam begint, dan volg ik 
vanzelf. Ze heeft me ook ge-
holpen met het uitzoeken van 
papieren van de verhuizing. 
Daarnaast hebben we vaak 
goede gesprekken. Dat is ook 
fijn.” Met een lach: “Want ik 
ben dol op praten.”

Teamwork

voor psycho-sociale ondersteuning. 
“We bezoeken bewoners die geen 
netwerk hebben. We vinden het 
belangrijk dat zij aandacht krijgen”, 
zegt Volker. “Bewo-
ners hebben ook 
vaak te maken met 
lichamelijke achteruit-
gang en verminderd 
geheugen. Dat kunnen 
we niet oplossen, 
maar bewoners kunnen het wél met 
ons delen. Het is fijn als je gehoord 
en gezien wordt.”
Mirjam: “Het gaat vaak om de kleine 
dingen. Zo was ik laatst bij een 
mevrouw van 98 die zei: van mij 

hoeft het niet meer. Toen ben ik gaan 
kijken: waar wordt zij blij van? Ik heb 
de bewindvoerder toen gevraagd 
een gedichtenbundel voor haar te 
bestellen. Twee dagen later lag het 
boekje bij haar in de bus. Daar heeft 
ze van genoten.”
“Zulke dingen dragen bij aan de kwa-
liteit van leven”, knikt Volker. “Het 
is mooi om daar samen met Mirjam 
een rol in te spelen.”
Mirjam: “We werken ook nauw 
samen met de psycholoog en met 
de twee geestelijk verzorgers binnen 
Reinalda. Elke maand hebben we 
overleg en kijken we: waar kunnen 
we elkaar aanvullen?”
Volker: “Ook de samenwerking met 
de zorg is goed. Soms geven ze ons 
een seintje, bijvoorbeeld als een be-
woner een vervelend gesprek heeft 
gehad in het ziekenhuis. Dan gaan 
we langs voor een praatje.”

Ook voor mantelzorgers
Ook mantelzorgers kunnen een 
beroep doen op de maatschappelijk 
werkers. Die ondersteuning is hard 
nodig. “Want het is heel lastig als je 
je partner of moeder achteruit ziet 
gaan”, aldus Volker. “Daar komt rouw 
bij kijken, soms boosheid.” 
“Deze maand starten we, in samen-
werking met Tandem, een eerste 
lotgenotengroep voor mantelzorgers 
van de afdeling Plato”, vervolgt Mir-
jam. “In de loop van 2020 gaan we 
ook bijeenkomsten organiseren voor 
de overige mantelzorgers binnen het 
Reinaldahuis.”
Volker: “En in het Odensehuis in 
Schalkwijk start ik een mindful-

ness-groep voor men-
sen met beginnende 
dementie en mantel-
zorgers. Ook zorgcol-
lega’s ondersteunen 
we door het geven van 
intervisie.”

En nieuwe bewoners? Die kunnen 
rekenen op een bezoekje van de 
maatschappelijk werkers. “Om 
kennis te maken”, besluit Mirjam. “En 
om te kijken: wat heeft iemand nodig 
om hier fijn te kunnen wonen.” 

“Het gaat vaak 
om de kleine 

dingen”
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Het bruist hier!
De één houdt van knutselen, de ander van gymmen. 
En weer een ander geniet vooral van koffie en een 
kletspraatje. Dat kan allemaal bij de dagbesteding 
van De Roos en het Reinaldahuis. “Zo blijf ik levendig 
en onder de mensen.”

Het is dinsdagochtend. In De Roos is 
het een drukte van belang. In kamer 
9, de gezamenlijke ruimte in de Win-
tertuin, start straks de creaochtend. 
In het restaurant is net gymmen op 
muziek begonnen. Twaalf deelne-
mers doen enthousiast mee. Zittend 
op hun stoel komen alle lichaams-
delen in beweging, terwijl Jan Smit 
Het leven danst sirtaki zingt. Als de 
muziek stopt, horen we mevrouw 
Verhoef hijgen. “Zo, dat was mooi in 
de maat”, glundert ze. 
“Jullie zijn fantastisch”, vindt dag-
bestedingscoach Ingrid.
Na drie kwartier bewegen en mee-
zingen is het tijd voor koffie. Zijn 
alle deelnemers eigenlijk bewoners 
van De Roos? “Nee hoor”, vertelt 
mevrouw Verheem. “Ik kom van bui-
tenaf.” Met haar indicatie kan ze vier 
dagen in de week meedoen aan de 
activiteiten van de dagbesteding. “Er 
is veel te doen. Ik verveel me echt 
niet.” Ze wijst om zich heen. “En we 
hebben een grandioze groep. Zo blijf 
ik levendig en onder de mensen.”
Mevrouw Verhoef sluit zich hier bij 
aan. “Ik kwam hier voor het eerst 
toen ik 68 was. Nu ben ik 91. Ik ben 

hartstikke gezond en mijn koppie is 
ook nog scherp. Daar helpen al die 
activiteiten zeker bij.” 

Pittig liedje
Intussen is ook de creaochtend be-
gonnen. Vrijwilliger Erik Smit deelt de 
koffie rond, terwijl hond Nahla rustig 
ligt te slapen. “Ik kijk altijd uit naar 
de activiteiten”, vertelt mevrouw 
Beinema. Drie keer per week is ze 
van de partij bij de dagbesteding. “Ik 
heb een zoon in Oostenrijk en verder 
geen familie. Vereenzamen? Dat ge-
beurt hier niet hoor. In De Roos kent 
iedereen elkaar en er is veel te doen. 
De gezelligheid vind ik hier.”
Dat geldt ook voor mevrouw Evers, 
die nog zelfstandig woont en net 
met het busje is gebracht. “Ik ben 
94. Iedereen om me heen valt weg”, 
vertelt ze. “Hier ontmoet ik gezellige 
mensen.” En ze blijft ook nog eens 
in beweging. Als de koffie op is, zet 
dagbestedingscoach Harry Tigelaar 
een muziekje op. Even een kwartier 
bewegen voor het knutselen start. 
Mevrouw Evers heeft er zin in. “Doe 
maar een lekker pittig liedje, Harry.”

Gouden krachten
Harry en zijn collega’s zorgen dat er 
elf dagdelen per week wat te doen 
is in De Roos. “We organiseren van 
alles. Gym, bingo, kaarten maken, 
line-dancen. Verder hebben we een 

Dagje meelopen

Foto links: Lekker creatief aan de slag 
in het Reinaldahuis met dagbestedings-
coach Miranda D’haene. 

Bovenste foto: Het leukste aan de dagbe-
steding? “Dat is het contact met de men-
sen”, vindt mevrouw Evers (rechts op de 
foto). “Anders zit ik thuis te lang alleen.”

Onderste foto: In het restaurant van 
De Roos wordt enthousiast bewogen. 
Gezwaaid. Geklapt. Gestampt. Geswingd. 
En ook volop meegezongen. “Sugar sugar, 
honey honey.”

→
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“Wij bieden 
afleiding en sociale 

contacten” 

eetgroep op donderdagavond en 
eens in de maand gaan we gezellig 
tafelen, waar ook veel buurtbewo-
ners aan meedoen. En soms gaan we 
lekker naar buiten. Wandelen in de 
buurt. Of pannenkoeken eten in het 
Amsterdamse Bos, zoals laatst.”
“We hebben soms 
ook een voorlees-
middag of een 
middag met klas-
sieke muziek”, vult 
mevrouw Beinema 
aan.
“Hoor je het?”, lacht Harry. “Het 
bruist hier aan alle kanten.” 
Wat de kracht is van de dagbesteding 
in De Roos? “Dat zijn de mensen die 
meedoen”, vindt dagbestedings-
coach Ingrid van der Hurk. “Zij zijn 

“Op donderdag is er soos met ver-
schillende activiteiten, zoals optre-
dens en sjoelen voor de wisselbeker. 
Daarnaast hebben we activiteiten 
waarbij ook buurtbewoners kunnen 
aansluiten, zoals koersbal of de 
koffie-inloop. Ook bieden we dag-
besteding aan voor een groep Turkse 
buurtbewoners.”
Voor sommige activiteiten is een in-
dicatie nodig. Zo’n indicatie kunnen 
mensen bijvoorbeeld krijgen als ze 
nog zelfstandig wonen en (begin-
nende) dementie hebben. Martina: 
“Laatst kwam een meneer hier voor 
het eerst. Zijn vrouw had in zijn com-
municatieboekje gezet dat hij geen 
hobby’s had. Maar hij deed overal 
aan mee. Dammen, rummikub, schil-
deren; hij vindt het allemaal leuk. En 
zijn vrouw wordt ontlast als hij een 
dag bij ons is.” 
Ook voor veel mensen die alleen 
wonen is de dagbesteding een uit-
komst. Martina: “Mensen krijgen een 
beetje zelfstandigheid en worden 
uitgedaagd om nieuwe hobby’s te 
ontdekken of soms zelfs nieuwe 
vaardigheden te ontwikkelen.”

Lekker aanrommelen
In het Reinaldahuis is het net tijd 
voor de lunch. De groep van de 
dagbesteding schuift aan voor een 
boterham – en natuurlijk voor een 
praatje. Daar is mevrouw Van der 
Schaaf altijd wel voor in. “Ik woon 
in een aanleunwoning en doe vijf 
dagen per week mee met de dag-
besteding. Gezellig hoor.” Ook me-
vrouw Van Schie, die met haar man 
en hond in Haarlemmerliede woont, 
is graag van de partij. Net als het 

enthousiast en dankbaar. En ze 
geven ook goed aan wat ze willen. 
Laatst zeiden een paar dames: we 
zouden weleens naar de markt in 
Amstelveen willen. Dat hebben we 
toen kunnen regelen. Met dank ook 
aan onze vrijwilligers. Want zonder 

hen zouden we de 
dagbesteding niet 
kunnen draaien.” 
Stephanie Heide is 
één van die gouden 
krachten. “Ik 
ben hier drie jaar 

geleden begonnen als vrijwilliger en 
nooit meer weggegaan. Deze groep 
is zo hecht, iedereen helpt elkaar.” 
Inmiddels werkt ze niet alleen als 
vrijwilliger, maar ook als betaalde 
oproepkracht. 

Partners ontlast
Na het ochtendprogramma in De 
Roos nemen we een kijkje in het 
Reinaldahuis. Want ook daar bruist 
het volop. “Elke dag hebben we 
activiteiten voor bewoners in de 
huiskamers. Van een muziekspel tot 
geheugentraining”, vertelt dagbeste-
dingscoach Martina Lopez Pekel.  

Foto boven: Kleuren en gezellig kletsen 
met dagbestedingscoach Harry Tigelaar? 
Mevrouw Van Zeeland kan het allemaal 
tegelijk. “Ik wil overal aan meedoen.”

Foto onder: Ali Hoseini, de nieuwe stagiair, 
brengt mevrouw Overbeek naar huis. “We 
hebben Ali gelijk in ons hart gesloten”, 
aldus de dames in De Roos.
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Foto boven: Tijd voor de lunch! “Het is hier 
altijd gezellig en het eten is goed”, vindt 
mevrouw Van Schie. Zij doet mee aan de 
dagbesteding in het Reinaldahuis.

Foto onder: Dagbestedingscoach 
Naomi van Norden geeft een les Tai Chi. 
“Bewegen en vitaliteit vinden we heel 
belangrijk.” Daarom zijn er veel ‘actieve’ 
activiteiten.

echtpaar Lanfermeijer. “We zijn een 
paar maanden geleden in de koop-
flat naast het Reinaldahuis komen 
wonen”, vertelt meneer Lanfermeijer. 
“We hebben een prachtig uitzicht.” 
“We hebben ons al snel aangemeld 
voor de dagbesteding”, vult zijn 
vrouw aan. “Zo komen we met leuke 
mensen in contact, ook mensen die 
we nog van vroeger kennen.” Wat ze 
het liefst doet? “Haken en breien, dat 
heb ik vroeger ook veel gedaan.” 
“En ik rommel maar wat aan”, zegt 
meneer Lanfermeijer met een grote 
lach.

Fijne dag
Na de lunch gaat de groep zich 
creatief uitleven. En dan is het tijd 
voor beweging: Tai Chi, onder leiding 
van dagbestedingscoach Naomi van 
Norden. Ook vrijwilliger Wendy van 
der Linden doet mee. “Ik heb ooit 
voor school stage gelopen in het 
Reinaldahuis”, vertelt Wendy, die 
drie dagen in de week ondersteunt 

bij activiteiten. “Ik kan mijn eigen 
werk niet meer doen, maar ik wil 
niet de hele dag thuis zitten. Daarom 
vind ik het leuk om hier te helpen.” 
En zo heeft iedereen een fijn bestede 
dag: de deelnemers, maar ook de 
vrijwilligers en medewerkers.
Hoe belangrijk de dagbesteding is 
die Zorggroep Reinalda biedt aan 
bewoners en andere Haarlemmers? 
“Heel belangrijk”, vindt Ingrid, dag-
bestedingscoach bij De Roos. “Als 
dit er niet zou zijn, dan zouden veel 
mensen vereenzamen.” 
Daar sluit Naomi zich bij aan. “Wij 
bieden afleiding, structuur en sociale 
contacten. Dat is fijn voor de bewo-
ners, maar ook heel belangrijk voor 
mensen van buitenaf.” 

Iets voor u?
Ook een keer meedoen aan onze dagacti-
viteiten? Neem contact op met het team 
Dagactiviteiten via 06-268 79 812 of kijk op 
www.zorggroepreinalda.nl/dagbesteding.
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Kroelen in het koppelbed
Sinds kort heeft het Reinaldahuis twee 
koppelbedden. Heel goed, vinden deze vier 
betrokkenen.

Welzijn

janneke geerTMan, projecTleider 
zorgverBeTering: “Koppelbed-

den zijn betrekkelijk nieuw in 
zorgland. Het is een bed 

dat je kunt koppelen 
aan een hoog-laag-

bed, zodat er een 
tweepersoonsbed 
ontstaat. Ideaal voor 
bewoners die graag 

weer eens naast hun 
dierbare willen liggen. 

Bijvoorbeeld in de laatste 
levensfase. Rond het overlijden van 
mijn moeder heb ik zelf ervaren 
hoe fijn die nabijheid is. Met het 
koppelbed willen we bewoners en 
mantelzorgers dichter bij elkaar 
brengen. Zo kunnen zij nog een 
keer naast hun partner, moeder of 
opa kruipen. Het is belangrijk dat je 
als mantelzorger niet alleen maar 
zorgt, maar ook geliefde, dochter of 
kleinkind kunt zijn. Met aandacht, 
warmte en genegenheid.”

prachilla ori, psycholoog: “Het 
belang van intimiteit en seksualiteit 
op latere leeftijd 
wordt onderschat. 
Uit onderzoek 
blijkt dat ou-
deren hier een 
grote behoefte 
aan hebben 
en daar graag 
invulling aan 
willen geven. Het 
koppelbed helpt hierbij. 
Als bewoner kun je weer intiem met 
je dierbare zijn. Al is dat soms lastig 
in een verpleeghuis, waar zomaar 
iemand kan binnenstappen.  

Liefde, daar
gaat het om 
 
Meneer van laTuM, Bewoner: 
“Het was liefde op het eerste 
gezicht, toen ik Sanny in 1951 
in de Grote Houtstraat zag lo-
pen. Inmiddels zijn we 65 jaar 
getrouwd. Twee jaar geleden 
kwamen we in het Reinalda-
huis wonen. Eerst samen in 
een appartement. Tot mijn 
vrouw vanwege de alzheimer 
verhuisde naar de afdeling 
Plato. Vanaf dat moment sla-
pen we niet meer samen. Dat 
is heel vreemd en zwaar, na 
al die jaren. Je mist je maatje. 
Nu hang ik over het hekje van 
Sannies bed als ik haar wil 
omarmen. Maar het liefst wil 
ik dicht tegen haar aan liggen 
en samen genoeglijk kroelen. 
Het is een onderwerp waar 
je niet makkelijk over praat. 
Maar de behoefte aan intimi-
teit, die blijft. Daarom ben ik 
blij dat Reinalda nu twee kop-
pelbedden heeft. Ik denk dat 
het een geruststelling is voor 
meer echtparen die niet meer 
samen kunnen wonen. Dat 
zij weten: schat, we kunnen 
nog een keer samen slapen. 
Liefde, omarming. Daar gaat 
het om.” 

Foto rechts: Na het interview heeft het 
echtpaar Van Latum nog één nacht samen 
kunnen kroelen in het koppelbed. De vol-
gende dag is mevrouw Van Latum rustig 
ingeslapen.

We vinden het belangrijk om dit 
onderwerp bespreekbaar te maken, 
ook in samenwerking met maat-
schappelijk werk. Want intimiteit en 
seksualiteit zijn basisbehoeften voor 
elk mens, net als slapen, eten en 
drinken. Oók als je 70 of 80 bent.”

MirjaM van der sMan, viTaliTeiTs-
coach: “Binnen Reinalda zijn we 
op veel manieren bezig met welbe-

vinden. We hebben 
continu aandacht 

voor de behoef-
ten en wensen 
van onze 
bewoners. Het 
koppelbed is 

daar een mooi 
voorbeeld van. 

Mensen die naar 
een verpleeghuis verhui-

zen, moeten al van zoveel dingen af-
scheid nemen. Van hun gezondheid, 
hun eigen huis, hun spullen, hun rol, 
hun betekenis. Veel bewoners wor-
den ook van tafel en bed gescheiden 
van hun partner. Misschien lagen 
ze thuis elke avond hand in hand in 
bed – en is dat na vijftig jaar ineens 

voorbij. Dankzij het koppelbed kun-
nen bewoners weer dicht bij hun 
dierbare zijn. Die nabijheid kan 
zorgen voor extra levenskracht en 
welzijn.” 

Meer weten?
Vanaf het nieuwe jaar nemen we de 
koppelbedden – mogelijk gemaakt door 
de Roparun – in gebruik. Heeft u interesse 
of vragen naar aanleiding van dit artikel? 
Neem contact op met Janneke Geertman 
via de receptie of stuur een mailtje naar 
jgeertman@zorggroepreinalda.nl.
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Koffie & het koor
Al 26 jaar is Henny van Ling (76) vrijwilliger 
bij het Reinaldahuis. Een verhaal over koffie, 
het koor en 24 mandarijnen.

adverTenTie “Ik heb jarenlang als 
bedrijfsleider gewerkt in een luxe 
zaak voor schoenen, tassen en pa-
raplu’s. Toen ik net gestopt was met 
werken, zag ik een advertentie in het 
wijkkrantje. ‘Vrijwilligers gezocht in 
het Reinaldahuis.’ Dat leek me wel 
grappig. Ik dacht: ik ga eens langs, 
kijken wat ik kan doen. Ik ben toen 
vrijwilliger geworden in de coffeecor-
ner, nog in het oude Reinaldahuis.” 

graTis koFFie “Ook in het nieuwe 
Reinaldahuis heb ik kort in de coffee-
corner gewerkt. Ik heb me nog  
ingezet toen ze be-
woners wilden laten 
betalen voor koffie. 
Dat vond ik raar, als 
bewoners boven in 
de gang gratis koffie 
konden krijgen bij 
de zitjes die er toen 
waren. Ik heb toen medestanders 
gezocht – en gevonden. En nog altijd 
is de koffie voor bewoners gratis.”

vasTe klanTen “Elke donderdag sta 
ik op de markt in het Atrium achter 
de fruitkraam. Ik koop het fruit zelf 
in en heb veel vaste klanten. Van 
de meesten weet ik precies wat ze 
willen. Mevrouw Van Thiel koopt 
bijvoorbeeld elke week een doosje 
aardbeien en twee bananen. En als 
er Frankenthalers zijn, een speciale 
druif, dan neem ik die ook voor haar 
mee. Mevrouw Van Thiel heeft vroe-
ger een groente- en fruitzaak gehad. 
Dus die hoef je geen knollen voor 
citroenen te verkopen.”

Vrijwilliger

Boeiend “Het leukste aan de fruit-
kraam? Dat is het contact met de 
bewoners. De omgang met oudere 
mensen vind ik heel boeiend. Ieder-
een heeft zijn eigen verhaal. En met 
sommige bewoners bouw je echt 
een band op. Zo was er een meneer 
– ome Joop – die elke donderdag 24 
mandarijnen kocht. En op zaterdag 
bracht ik er nog 24 bij hem langs. Als 
dank kreeg ik met Kerst altijd een 
fles rode wijn. Toen hij ernstig ziek 
werd, koos hij voor euthanasie. Op 
de dag dat dat zou gaan gebeuren, 
zei zijn zoon: mijn vader zou het fijn 

vinden als je langs-
komt. Ik heb toen nog 
even zitten kletsen 
met ome Joop. En 
hij had een fles rode 
wijn voor me, heel 
bijzonder.”

schaTje “Zes jaar ben ik mantelzor-
ger geweest van een mevrouw die ik 
heb leren kennen bij de fruitkraam. 
Toen ik een keer in haar aanleun-
woning fruit kwam brengen, zag ik 
een briefje van het ziekenhuis. Ik 
vroeg: wie gaat er met u mee? Nie-
mand, zei ze. Ze was 81 en helemaal 
alleen. Ik ben toen met haar meege-
gaan en heb jaren voor haar gezorgd. 
Ik ging langs op de koffie, regelde de 
boodschappen, deed de was. Samen 
met mijn man heb ik haar nog 
verhuisd naar het Reinaldahuis. Ook 
heb ik haar crematie geregeld. Ik zou 
zoiets niet nog een keer doen. Maar 
ik ben blij dat ik haar heb kunnen 
helpen. Ze was een schatje.”

“Reisjes naar 
Katwijk vind ik

altijd leuk”

drooMland “Elke dinsdag ben ik 
vrijwilliger bij het koor. Ik kopieer de 
nieuwe liedjes en doe die in mappen, 
samen met nog een vrijwilliger. Zelf 
zing ik ook mee. We zingen vaak 
Amsterdamse liedjes of liedjes uit 
de oude doos, zoals In een rijtuigie. 
We hebben laatst nog opgetreden 
bij de herdenking van bewoners en 
cliënten die het afgelopen halfjaar 
zijn overleden. Dat is altijd heel 
indrukwekkend en emotioneel. 
Vooral Droomland vind ik mooi om 
te zingen op zulke avonden.”

appelTaarT “Als vrijwilliger ga ik ook 
één of twee keer per maand mee met 
de reisjes. Naar Katwijk vind ik altijd 
leuk, of de Lichtjesroute door Den Ilp 
rond de Kerst. Bewoners vinden de 
reisjes geweldig; je ziet ze genieten. 
Ze zijn er lekker de hele middag uit. 
En sowieso drinken we altijd koffie. 
Mét appeltaart en slagroom.” 
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Levensles 
van vader
Jan Gilein (88) woont sinds dit jaar in het 
Reinaldahuis. Zijn vrouw Miep? Die mist 
hij nog elke dag. 

“Ik ben opgegroeid op de hoek van 
de Anegang, boven de lederwaren-
zaak van mijn moeder. Nadat mijn 
ouders waren gescheiden, ging ik 
naar een internaat in Voorhout. Daar 
zat ik op de bisschoppelijke nijver-
heidsschool. Toen ik op het internaat 
was, zei ik dat ik de opleiding tot 
lederbewerker wilde 
doen. Die hadden ze 
daar niet, zodat ik weg 
kon. Na mijn opleiding 
ben ik een eigen zaak 
gestart. Ik heb veertig jaar lang leren 
portefeuilles gemaakt. De HEMA was 
mijn mooiste klant. Als zelfstandige 
ben ik op nul begonnen en ik heb 

veel risico’s genomen. Met veel disci-
pline is de zaak groot geworden, met 
twintig mensen in dienst. Daar ben ik 
trots op.”

Haarlems kampioen
“Mijn vrouw Miep heb ik leren ken-
nen in de winkel van mijn moeder, 

waar ze verkoopster 
was. Ze werkte soms 
ook als lederbewerker 
in de lederwarenfabriek 
van mijn vader. Mijn 

vrouw kende het vak dus ook; dat 
is fijn als je een eigen zaak hebt. En 
we hielden nog van elkaar ook, wat 
wil je nog meer? We zijn zestig jaar 

getrouwd geweest en hebben vijf 
kinderen gekregen. Miep en ik waren 
gek op dansen. We zijn in 1953 nog 
kampioen van Haarlem geworden. 
Fietsen, skiën en kamperen deden 
we ook graag. In 2001 heb ik op de 
camping een hersenbloeding gehad. 
Sindsdien ben ik half verlamd. Dan 

verandert je leven van 
de ene op de andere 
dag. Ik deed altijd alles 
zelf en was de klusjes-
man voor mijn kinderen. 
Nu kan ik nog geen 
schilderijtje ophan-
gen. En soms bepalen 
anderen wat je moet 
doen. Bijvoorbeeld welke 
salontafel ik het best kan 
kopen. Daar kun je tegen-
in gaan, maar dan word 
je een oude zeurpiet. En 
mensen bedoelen het 
goed, dus vaak accepteer 
ik het maar.”

Levensles 
“Nadat ik mijn bedrijf had 
verkocht, hebben we een 

koopflat gekocht naast het Reinalda-
huis. Mijn vrouw en ik deden een 
wedstrijd wie het laatst zou over-
lijden. Ik heb gewonnen; in 2011 is 
Miep helaas overleden. Inmiddels 
heb ik een mooi appartement in het 
Reinaldahuis. Daar ben ik tevreden 
mee, maar het is wel alleen. Daarom 
ga ik vaak naar beneden. Waar ik 
plezier uit haal? Mensen leren ken-
nen zoals ze zijn. Dat heb ik van mijn 
vader geleerd. Die zei altijd: Jan, ie-
der vogeltje zingt zoals het gebekt is. 
We wonen hier in het Reinaldahuis 
met veel mensen in een kleine ruim-
te. Dan is het belangrijk om elkaar in 
de waarde te laten.” 

Mijn leven

“We waren 
gek op dansen”



Opleiding

Binnen Zorggroep 
Reinalda lopen veel 
leergierige stagiaires 
rond. Zoals de 19-jarige 
Laura van Delft.

In september is Laura gestart 
bij Reinalda, samen met 44 
andere stagiaires van allerlei 
opleidingen. Sommigen blij-
ven een paar weken, anderen 
een heel schooljaar. “Ik werk 
tot april op de afdeling Revali-
datie”, vertelt de MBO-student 
Verpleegkunde. “Revalidatie 
vind ik heel uitdagend. Ik zie 
hier veel verschillende ziekte-
beelden. De ene cliënt komt 
binnen met een nieuwe heup, 
de ander met kanker. Daar kan 
ik veel van leren. Ik draai vol 
mee in het team. Dat mag ook 
wel, in mijn vierde en laatste 
jaar. Weet ik iets niet? Of voel 
ik me niet bekwaam? Dan 
vraag ik aan een collega of die 
wil meekijken. Laatst lag een 
meneer overdwars en verward 
in bed, en alles deed hem pijn. 
In overleg met een collega 
hebben we hem toen inge-
stuurd naar het ziekenhuis. 
Hij bleek bloedvergiftiging te 
hebben.” 
Van haar ervaren collega’s 
heeft ze al veel opgestoken. 
“Ik vind het heel leerzaam om 
te zien hoe ze omgaan met 
cliënten, vooral bij onbegre-
pen gedrag”, vertelt Laura. 
“Ook kan ik hier veel leren op 
medisch vlak; over het men-
selijk lichaam, ziektebeelden 
en medicatie.” Wat ze na haar 
opleiding wil doen? “Eerst 
HBO Verpleegkunde. Daarna 
wil ik oncologieverpleegkun-
dige worden.” Maar eerst nog 
heel veel leren bij Reinalda, 
en goede zorg bieden aan de 
cliënten. “Er is één mevrouw 
die altijd wil dat ik haar uit 
bed haal”, lacht Laura. “Dan 
roept ze over de afdeling: is 
Laura er al?”

Is Laura
er al?
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Aan de wandel

Elke dinsdagmiddag gaat de wandel-
club van het Reinaldahuis op pad. Bij 
zonneschijn, wind of kou. “Alleen bij 
regen niet, dan doen we binnen een 
spelletje”, vertelt vrijwilliger Angelique 
Rijkers-Schipper. Vandaag is het geluk-
kig droog. Dus daar gaan ze, door het 
Reinaldapark. Vijf vrijwilligers, samen 
met bewoners van de afdeling Plato. 
“We nemen vooral bewoners mee die 
niet zelfstandig naar buiten kunnen.” 
Heerlijk. Even een frisse neus halen. En 
na afloop samen een kop koffie. “Soms 
valt een bewoner tijdens het wandelen 
in slaap”, zegt Angelique. “Maar wel 
met een glimlach op het gezicht.”

Op de 
voorgrond: 
Angelique 
met mevrouw 
Mulder.

In beeld


