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Mijn motto

Altijd 
doorgaan

“Ik had een goede baan als 
verpleegkundig manager in 
het Provinciaal Ziekenhuis 
in Santpoort”, vertelt Ans 
de Leeuw-Dangerman (95), 
bewoonster van de afdeling 
Spinoza. “In 1984 ging ik met 
pensioen. Mijn man en ik 
hadden een caravan gekocht 
om samen te gaan genieten. 
Alleen is hij al na twee jaar 
overleden. Ik kwam in een 
groot gat terecht, zo ervaar-
de ik dat. Ineens had ik niets 
meer; geen baan, geen man. 
Voor mijn gevoel was ik niets 
meer.” Ze besloot niet bij de 
pakken neer te zitten. Haar 
motto? “Doorgaan! Aanpakken 
en weer door. Ik ben op yoga 
en naailes gegaan en ik ben 
als een gek gaan breien. Ook 
heb ik nieuwe vriendschappen 
opgebouwd.” Het gemis, dat 
zal altijd blijven. Maar het gat 
werd opgevuld met nieuwe ac-
tiviteiten, nieuwe levenslust. 
“In 2008 moest ik mezelf weer 
bij elkaar rapen, toen ik in de 
lappenmand belandde. Maar 
ook toen dacht ik: doorgaan! 
Dat is het enige wat je kunt 
doen.”
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De brug over
Op 26 juni jl. ging het Reinaldahuis weer volledig 
open voor bezoekers. Een blij en bijzonder moment!

Altijd doorgaan. Dat is het motto van één van 
onze bewoonsters, zoals u op de pagina hiernaast 
leest. En dat is wat wij samen hebben gedaan, 
de afgelopen coronaperiode. Ik ben heel trots op 
alle bewoners, cliënten, mantelzorgers, collega’s 
en vrijwilligers. Samen zijn we deze periode goed 
doorgekomen. Het was soms niet eenvoudig, 
maar gelukkig waren er ook genoeg lichtpuntjes. 
Mede dankzij de Vrienden van het Reinaldahuis.

Inmiddels zijn zonniger tijden aangebroken. Per 26 juni konden we – net 
als in heel Nederland – volledige versoepelingen doorvoeren. Op maan-
dag 28 juni is de loopbrug symbolisch heropend tussen het Reinaldahuis 
en de huurwoningen. Ook fysiek staan we nu weer in verbinding. Ik ben 
heel blij dat we bewoners van huur- en koopappartementen weer kunnen 
verwelkomen in het Reinaldahuis. En hoe fijn is het dat bewoners van het 
Reinaldahuis weer samen met hun dierbaren kunnen eten in het restau-
rant of een optreden bezoeken! Ook in De Roos zijn bewoners uit de wijk 
weer met open armen ontvangen.

Uiteraard blijven we voorzichtig. Daarom blijft de maatregel van 1,5 meter 
afstand voorlopig geldig (met uitzondering van Reinaldahuis-bewoners 
onderling). Verder handhaven we het advies om uw handen regelmatig te 
wassen en om bij klachten thuis te blijven en u te laten testen. Zo blijven 
we om elkaar denken.

Tot slot wens ik iedereen een fijne zomer. Tegen onze medewerkers die 
een welverdiende vakantie tegemoet gaan wil ik graag zeggen: enorm 
bedankt voor jouw inzet de afgelopen anderhalf jaar. Hopelijk kun je goed 
tot rust komen. Geniet ervan!

Carolien Koning,
Bestuurder Zorggroep Reinalda
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Aan het woord

Maatschappelijk werker Yvonne Boudesteijn (55) 
is nieuw bij Zorggroep Reinalda. “Ieder mens wil 
gezien worden voor wie hij of zij is.”

Mijn werk “Als maatschappelijk 
werker ben ik beschikbaar voor alle 
bewoners van het Reinaldahuis. Ook 
ben ik er voor familie en collega’s die 
vragen hebben rondom bewoners. 
Bijvoorbeeld als het niet lekker loopt 
met de communicatie, of als iemand 
een groot verlies te verwerken heeft.”

Bij reinalda sinds… “Afgelopen 
mei. Ik werk al 35 jaar in zorg en 
welzijn en heb bijna alle functies 
gehad. Van activiteitenbegeleider tot 
teamcoach en manager. Ik heb nu 
weer de liefde voor mijn oude vak 
opgepakt.”

Typisch reinalda “Iedereen is hier 
welkom. Het Reinaldahuis is heel 
kleurrijk, door de verschillende 
achtergronden van bewoners en me-
dewerkers. Het is een mooie, bonte 
verzameling mensen. Dat geeft veel 
leven en sfeer.”

Typisch yvonne “Ik heb twee kan-
ten: een rustige en een ongeduldige. 
Aan de ene kant kan ik in alle rust 
bij een bewoner zijn. Maar als het 
bijvoorbeeld gaat om een organisa-
torische vraag, ben ik soms minder 
geduldig. Dan heb ik allerlei ideeën 
en wil ik graag meteen aanpakken.”

leuksTe aan Mijn werk “Dat ik 
beide kanten van mezelf kan inzet-
ten. Ik vind de rust in de individuele 
gesprekken en begeleiding. Aan 
de andere kant vind ik het leuk om 
nieuwe dingen aan te pakken. Zo zijn 
we bijvoorbeeld aan het kijken of er 
behoefte is aan een groep voor men-
sen met de ziekte van Parkinson.”

uiTdaging “Vanuit je eigen vak ben 
je gewend een bepaald paadje te 
bewandelen. Daarom is het goed 
om regelmatig te overleggen met 
collega’s van andere disciplines, met 
een andere kijk. Fijn dat dit multi-
disciplinaire samenwerken volop in 
ontwikkeling is bij Reinalda, en dat ik 
hieraan kan bijdragen.”

FavorieTe plek “Gisteren zat ik in de 
pauze heerlijk bij het watertje in de 
binnentuin. Een fijne plek om tot rust 
te komen, even weg van alle prikkels.”

Blij naar huis “Als ik die dag balans 
heb gevonden in mijn energie en 
écht contact heb gehad met de be-
woners. Ieder mens wil gezien wor-
den voor wie hij of zij is. Een mens is 
meer dan zijn of haar ziekte of hulp-
vraag. Ik wil de mens als totaal zien, 
in alle facetten. Hoe iemand vroeger 
was, iemands talenten, behoeften en 
gekkigheidjes.”

Mooi conTacT “Een bewoonster van 
de afdeling Plato is vaak onrustig. 
Laatst ben ik een tijdje naast haar 
gaan zitten. Samen hebben we 
voor ons uit zitten staren, waarbij 
ik meepraatte in haar taal. Dat gaf 
zoveel rust bij haar, dat kon je echt 
voelen. Een heel waardevol moment. 
Ook om de andere bewoners te laten 
zien: deze mevrouw heeft ook een 
andere kant.”

naasT heT werk “Ik word blij van 
in de natuur zijn. Bijvoorbeeld met 
vriendinnen wandelen, om dan op 
een terrasje te belanden. En deze 
zomer ga ik met mijn man op pad 
met een campertje. Ook houd ik van 
yoga, mediteren en zingen.”
 
wil alTijd nog… “In mijn eentje een 
paar dagen langs de kust wandelen. 
Vanuit mijn woonplaats IJmuiden 
vertrekken, en dan maar zien waar ik 
uitkom. ”

MoTTo “Wees trouw aan jezelf en 
geef ruimte aan wie je bent.” 

Een kleurrijk huis

“Ik word blij
van in de

natuur zijn”



Voorgesteld

Stem van de bewoners
De Cliëntenraad is er voor alle bewoners en cliënten 

van Zorggroep Reinalda. Twee betrokken leden 
stellen zichzelf op de volgende pagina’s voor. “Als het 

nodig is maken we een vuist, of we geven juist een 
schouderklopje.”

Ook iets voor u?

De Cliëntenraad zoekt nog nieuwe leden. “Bent u bewoner, cliënt of 

mantelzorger? En lijkt het u mooi om op te komen voor de belangen van 

alle bewoners en cliënten?”, zegt voorzitter Gert Jan Binkhorst. “Dan 

kunt u zich aanmelden bij de Cliëntenraad. U bent van harte welkom!” 

Per e-mail: clientenraad@zorggroepreinalda.nl. De Cliëntenraad heeft 

ook een eigen brievenbus naast de receptie van het Reinaldahuis en in 

De Roos.
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Vol met
ideeën
Stephaan Röell (80+)
“Sinds drie jaar woon ik in De Roos. 
Het bevalt me hier prima. Dik ander-
half jaar geleden viel me ineens de 
brievenbus op van de Cliëntenraad. 
Een soort ideeënbus. Nou, ik had 
wel wat ideeën. Daarom besloot 
ik me op te geven als lid van de 
Cliëntenraad. Als medezeggenschaps-
orgaan hebben we een belangrijke 
taak. Wij komen op voor bewoners 
en cliënten, die dat vaak zelf niet 
meer kunnen. Krakende deuren en 
piepende ramen, daar bemoeien we 
ons niet mee. Wij gaan over mede-
zeggenschap op het gebied van zorg 
en welzijn. Als je afhankelijk bent van 
Zorggroep Reinalda – voor zorg, voor 
je natje en je droogje – dan kan het 
moeilijk zijn om met je vuist op tafel 
te slaan. Daar zijn wij voor. Als het 
nodig is maken we een vuist, of we 
geven juist een schouderklopje. Ook 
een goed contact met mantelzorgers 
is belangrijk. Zij kennen de cliënten 
het best en zijn vaak mondig. We 
zouden hen meer kunnen betrekken. 
Het afgelopen jaar zijn we druk 
geweest met het vernieuwen 
van de overeenkomst tussen de 
Cliëntenraad en Zorggroep Reinalda. 
Daar heb ik ook aan meegeschreven. 
Van huis uit ben ik jurist, dus spelen 
met lettertjes ligt mij wel.
Als lid van de Cliëntenraad heb ik 
nu de sleutel van de brievenbus 
beneden. Daar zit trouwens nooit 
wat in. Blijkbaar zijn de bewoners 
van De Roos tevreden.” Met een lach: 
“Wij zijn de rustigste barak van het 
kamp. Maar het is goed om te horen 
wat er speelt. Daarom wil ik elke 
maand op een vast tijdstip beneden 
in het restaurant gaan zitten, met 
een bordje ‘Cliëntenraad’ voor me. 
Dan ga ik lekker een boek lezen, en 
als iemand een vraag heeft, dan leg 
ik mijn boek neer.”
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Niet denken,
doen!
Woutje van Berk-Daams (92)
“Twee jaar geleden ben ik naar 
het Reinaldahuis verhuisd. Thuis 
wonen ging niet meer. Toen ik in het 
Reinaldahuis kwam wonen, ben ik 
helemaal opgeknapt. Ik heb het hier 
hartstikke naar mijn zin. Mijn kamer 
is mooi en de mensen zijn lief. Al 
zijn er ook wat dingen die verbeterd 
kunnen worden.” 
Daar zet de Cliëntenraad zich voor 
in binnen Zorggroep Reinalda. “Een 
tijdje geleden vroeg iemand of ik in 
de Cliëntenraad wilde. Ik antwoord-
de dat ik daar over na moest denken. 
Toen mijn dochter dat hoorde, zei ze: 
‘Niet denken, doen!’ Dus toen heb ik 
ja gezegd. Als lid van de Cliëntenraad 
ben je de stem van de bewoners.” 
Welke onderwerpen ze belangrijk 
vindt? “Het eten. Zelf neem ik halve 
porties, maar het vlees laat ik vaak 
staan omdat het te doorbakken is. 
Dat hoor ik van meer bewoners. Daar 
zou iets aan gedaan kunnen worden. 
Ik denk graag mee wat er beter kan. 
Maar al met al ben ik hier heel tevre-
den hoor!”
Iets kunnen doen voor haar mede-
bewoners, dat doet haar goed. “Toen 
mijn man in 2000 overleed, ben ik 
vrijwilligerswerk gaan doen bij de 
Zonnebloem en de kerk. Dan ging ik 
oude dametjes bezoeken.” Inmiddels 
is ze zelf een ‘oud dametje’, met de 
nodige gezondheidsproblemen. 
“Lichamelijk kan ik niet veel meer, 
maar dit kan ik nog wel.” Dus een 
nieuwe carrière op haar 92e in de 
Cliëntenraad? Daar heeft ze zin in! 

Vlak voor het ter perse gaan van 
dit magazine moest mevrouw Van 
Berk wegens gezondheidsredenen 
helaas afzien van deelname aan de 
Cliëntenraad.
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Vrijwilligers

Ze hebben dezelfde passie: piano  
spelen. Maar tegelijkertijd zijn 
José Kraaij (63) en Lonnie van 
Ballegooijen (58) heel verschillend. 
“Ik speel vaak klassiek, en altijd van 
bladmuziek”, vertelt Lonnie. “José 
speelt alles uit haar hoofd.”
José knikt. “Ik heb maar twee jaar 
pianoles gehad. Maar als ik een 
liedje hoor, dan kan ik het naspelen. 
Ik speel vooral het lichtere genre. 
Bijvoorbeeld Liefde van later van 
Herman van Veen of liedjes van Rob 
de Nijs.”
“Die speel ik soms ook”, vult Lonnie 
aan. “Of Waar de blanke top der 
duinen. Dat lied vindt mijn moe-
der fantastisch. Zij woont in het 
Reinaldahuis en als ik hier speel 
komt ze altijd luisteren. Dan zit ze 
echt te stralen.” Haar moeder is 
niet de enige. “Laatst speelde ik 
een compositie van Satie. Eén van 
de bewoners vond het prachtig. Ze 
zei: een schot in de roos. Ze was zelf 

muzikant geweest en had saxofoon 
gespeeld. Al heb ik maar één fan, 
dan vind ik het al fantastisch. Het is 
een voorrecht om hier te spelen.” 
Dat vindt José ook. “Ik speel soms 
tijdens de koffie-inloop op maan-
dag. Ook al zitten er maar een paar 
mensen, het is altijd fijn om te doen. 
Al hebben we met onze muziek maar 
één iemand blij gemaakt, daar doen 
we het voor.”

Van kerst tot koffie
Het kerstdiner. De koffie-inloop. De 
4 mei herdenking. De viering van 
Wereldhumanismedag. Het her-
denkingsconcert voor overleden 
bewoners. Op tal van momenten 
zorgen onze pianistes voor muzika-
le omlijsting. De ene keer José, de 
andere keer Lonnie. “Ik vond het 
heel bijzonder dat we tijdens de 
lockdown naar binnen mochten om 
voor de bewoners te spelen”, zegt 
Lonnie. “Ook heb ik toen een paar 
keer in De Roos gespeeld. Dat werd 
erg gewaardeerd.”
“In die lastige periode konden we 
toch even zorgen voor een licht-
puntje op de dag”, vertelt José, die 
ook pianist en dirigent is van het 
Reinaldakoor. Vanwege corona is het 
koor al een tijd niet bij elkaar ge-
weest. “Koorleden vragen regelma-
tig: wanneer kunnen we weer begin-
nen? Van zingen krijg je energie; je 
kunt er alles uitgooien. Vóór corona 
waren we bezig met het instuderen 
van een heel pittig lied. Ik hoop dat 
we het snel weer kunnen oppakken.” 
Met een brede lach: “De mensen zul-

len versteld staan als ze het horen. 
We zullen eens laten horen wat deze 
oudjes kunnen!”

Verzoeknummers
Beide pianistes spelen soms ook 
verzoeknummers. José: “Bij de 
koffie-inloop vroeg iemand of ik Ode 
aan Maastricht van Benny Neyman 
wilde spelen. Ik kende het niet, dus 
ik heb het thuis opgezocht. Bij de 
volgende koffie-inloop speelde ik 
het voor hem, terwijl hij zachtjes 
meezong. Dat is het mooie van mu-
ziek: iedereen heeft wel een bepaald 
liedje met herinneringen. Zo speelde 
ik op onze bruiloft My boy van Elvis 
Presley voor mijn man. Dat is ons 
liedje.”
Lonnie: “Je ziet soms echt de emo-
ties loskomen. Ik speelde een keer Je 
bent als een wilde orchidee van Willy 
Alberti. Verschillende mensen zaten 
te huilen. Wat ook mooi is: als ie-
mand die niet veel meer zegt ineens 
de hele tekst meezingt.”
José: “Hoe oud ze ook zijn, bewo-
ners zingen moeiteloos mee. Het 
is fijn dat wij mensen blij kunnen 
maken met onze muziek.”
Zoals die bewoonster met haar zoon, 
die laatst samen aan een wijntje 
zaten bij de Coffee Corner. “Toen ik ’t 
Kleine café aan de haven ging spelen, 
hebben ze heerlijk samen gedanst”, 
besluit Lonnie. “Ze hadden allebei 
een topmiddag. En ik ook.” 

The piano ladies
Hoort u iemand prachtig piano spelen in het 
atrium? Grote kans dat het José of Lonnie is, onze 
muzikale vrijwilligers. 

Lonnie heeft muziekgeschiedenis 
gestudeerd en werkt nu bij de 
overheid. “Muziek is voor mij 

echt ontspanning.”

José is op dit moment werkloos. 
“Als ik mijn leven mocht 

overdoen, dan was ik de muziek 
ingegaan. Zeker weten!”
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Daar zijn 
vrienden 
voor!
Van een robotkat tot 
een duofiets: ook het 
afgelopen jaar maakte 
Stichting Vrienden van 
het Reinaldahuis weer 
veel mogelijk voor 
onze bewoners. 

vrienden voor zijn. Met onze bijdrage 
kan Zorggroep Reinalda dingen 
aanschaffen waarvoor anders geen 
geld is. Dingen waar de bewoners blij 
van worden. Als ik zie hoe mensen 
genieten van een ritje op de duofiets, 
dat is toch prachtig?”
Ook stelt Stichting Vrienden van 
het Reinaldahuis geld beschikbaar 
voor thema’s die aansluiten bij het 
humanisme. Denk bijvoorbeeld aan 

het gratis aanbieden van een cursus 
Humanisme. “We vinden het belang-
rijk om ook initiatieven te ondersteu-
nen die de humanistische identiteit 
van het Reinaldahuis benadrukken”, 
besluit Erwin Drenth. Op deze 
pagina’s een selectie van wat mooie 
items die de stichting het afgelopen 
jaar mogelijk heeft gemaakt. 

Vrienden, bedankt!

Het welzijn van de bewoners. 
Daar zet Stichting Vrienden van 
het Reinaldahuis zich al meer dan 
veertig jaar voor in. Voor een gezel-
lige middag of een glimlach op het 
gezicht. “Waar het om draait is dat 
mensen die hier wonen een fijne 
oude dag hebben”, vertelt Erwin 
Drenth, voorzitter van de stichting. 
“Als vrienden kunnen we net dat 
beetje extra geven. Dat is waar 

1 2

54
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Fotoreportage

Ook Vriend worden? 

Vanaf 10 euro per jaar kunt u Vriend worden. Kijk voor meer informatie 
op zorggroepreinalda.nl/stichting-vrienden of haal de folder bij de  
receptie in het atrium.
Ook kunt u een eenmalige donatie doen op rekeningnummer  
NL91 RABO 0384 412 327 t.n.v. Stichting Vrienden.

Dankzij Stichting Vrienden heeft het 
Reinaldahuis een robothond en een 
robotkat (foto 1). In de huiskamer 
van de afdeling Plato zit mevrouw 
Hermes met de robotkat gezellig 
bij zich. Zodra ze zachtjes begint te 
aaien, hoort ze de kat spinnen. Op 
haar gezicht verschijnt een grote 
glimlach. Haar ogen beginnen te 
stralen. “Ach lieverd, vind je dat fijn?” 
Even samen kroelen. Even een fijn 
momentje.

“Lief zijn ze hè?” Vol trots laat me-
vrouw Vrenegoor twee babypoppen 
zien (foto 2). “Ze mogen ook bij me 
slapen.” Met een teder gebaar dekt 
ze de poppen toe met een dekentje. 
“Voor haar zijn de poppen heel fijn”, 
vertelt Nataschja van den Hurk, 
gastvrouw op de afdeling Plato. “Ze 
wil iedereen de hele dag knuffelen, 
ook andere bewoners. Nu kan ze die 
knuffels kwijt bij de poppen. Ook 
rijdt ze met de kinderwagen over de 
gang. Dat geeft haar rust.”

Naast een vintage platenspeler 
maakten de Vrienden ook een 
digitaal draaiorgel mogelijk (foto 3). 
Mevrouw Van Ballegooijen draait aan 
de hendel. En jawel, daar komen de 
eerste klanken uit het orgel. André 

van Duin zingt oh, wat is het leven 
fijn, als de zon schijnt. En mevrouw 
Van Ballegooijen zingt mee. “Ik 
gebruik het draaiorgel vaak bij de 
warming-up van de gym”, aldus 
vitaliteitscoach Mirjam van der 
Sman. “Als bewoners aan de hendel 
draaien, komen ze in beweging. En 
tegelijkertijd horen ze hun favoriete 
nummers.”

Dit jaar kreeg het Reinaldahuis een 
nieuwe duofiets, volledig elektrisch 
ondersteund (foto 4). Hiermee 
kunnen bewoners heerlijk op pad, 
samen met familieleden, medewer-
kers of vrijwilligers. Even een rondje 
langs de Ringvaart, of kijken bij de 
lepelaarskolonie. Bewoners kunnen 
ook meetrappen. “Zo halen ze niet 
alleen een frisse neus. Het is ook 

meteen een beweegtrainer”, aldus 
Mirjam van der Sman. “De andere 
duofiets die we hadden, die is nu 
naar De Roos.”

Drie smart-tv’s kwamen er dit 
jaar, dankzij de Vrienden (foto 5). 
“Daarmee kunnen we in kleine-
re groepen concerten streamen, 
YouTube-filmpjes kijken of op 
virtueel museumbezoek gaan”, vertelt 
Marjolein Dompeling, coördinator 
Vrijwilligers en Recreatie. Speciaal 
voor de vriendinnen Ada Lubbers en 
Rie van Vught heeft ze een concert 
opgezet van André Rieu. Mevrouw 
Lubbers straalt. “Daar ben ik hele-
maal gek van!” Wat de dames ervan 
vinden dat de Stichting deze tv’s heeft 
gefinancierd? “Super, geweldig dat ze 
dit doen! Wij genieten ervan!” 

3
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Mijn vak

Het leuke aan mijn werk is dat ik veel 
contact heb met de bewoners. Ze 
zien mij vaker dan de collega’s uit de 
zorg. Een paar keer per dag kom ik 

bij hen binnen voor 
ontbijt, lunch en drin-
ken. En ook voor een 
praatje, als er tenmin-
ste tijd is. Want het is 
meestal erg druk. Ook 
help ik bewoners tus-
sendoor. Bijvoorbeeld 
even een badjas aan 
of een gebitje in voor 
het ontbijt.”

Met veel plezier
“Ik werk al 21 jaar in 
het Reinaldahuis en 
heb allerlei functies 
gehad. Ik ben nu 60 
jaar en dit werk doe 
ik met veel plezier tot 
mijn pensioen. Ook 
de afwisseling met het 
werk in de zorg vind ik 
leuk. Nee, ik kan niet 
kiezen. Het is allebei 
leuk. Vooral vanwege 

het contact met de bewoners. Laatst 
had ik drie dagen vrij. Toen ik er 
weer was, waren bewoners heel blij 
me te zien. Ik heb ook goed contact 
met de familie en met collega’s uit de 
keuken en de zorg. Ik vraag aan de 
zorg ook altijd even of er bijzonder-
heden zijn. Bijvoorbeeld als iemand 
een ander dieet heeft. Soms vraagt 
iemand suiker in de koffie. Dan zeg 
ik: u krijgt een zoetje.” 

Zoetjes en
kunstgebitten

één ga ik zelf lunchen. Daarna ga ik 
de kar bijvullen voor de volgende 
dag. Het is trouwens een elektrische 
kar. Best groot en zwaar; hij past 

maar net in de lift. Maar het is fijn dat 
ik alles bij de hand heb. Ook zit er 
een speciaal koelgedeelte in.”

Badjas en een gebitje
“Om kwart over één ga ik opnieuw 
een ronde doen met koffie, thee en 
meer. Dan ga ik ook langs de eerste 
verdieping. Om drie uur ga ik blij 
naar huis als iedereen tevreden is en 
zijn natje en droogje heeft gehad.

“Ik heb veel contact 
met bewoners”

“Mijn werkdag begint om zeven uur 
’s ochtends. Eerst help ik in de zorg 
één of twee bewoners met wassen en 
aankleden. Daarna ga ik de brood-
kar klaarmaken. Om 
kwart voor acht start 
ik mijn ontbijtronde 
langs de bewoners 
op de vierde en 
vijfde verdieping. 
Vooral zoet beleg is 
’s ochtends populair. 
Ik heb aardig wat 
jamklantjes. Brood, 
beschuit, yoghurt, 
pap; bewoners 
kunnen kiezen wat ze 
lekker vinden. Laatst 
wilde iemand graag 
cornflakes. Dan bestel 
ik die. Om kwart voor 
tien begin ik met een 
rondje koffie, thee, 
sap, chocomel en 
uiteraard een koekje. 
Ook doe ik wat afwas-
jes bij bewoners. Na 
een uur heb ik even 
pauze, waarna ik de 
kar klaarmaak voor de lunch.”

Kaas en worst
“Om half twaalf ga ik de gangen af 
voor de lunch. ’s Middags is vooral 
kaas en worst populair als beleg. Ik 
weet van de meeste bewoners pre-
cies wat ze willen. Maar ik vraag het 
evengoed, misschien dat ze net die 
dag hagelslag willen in plaats van 
een broodje kaas. Om kwart voor 

Hoe ziet de dag van een afdelingsassistent eruit?  
We vroegen het aan Conny Broekhof-Resoort (60).
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Primeur!
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Het Reinaldahuis was laatst volop in het nieuws. Onze 
bewoners konden – als eerste in Nederland – een ritje 
maken in de Hoofdreiscoupé.

heel goed aan bij onze zorgvisie, 
die is gebaseerd op liefdevolle zorg. 
Zorg die past bij de individuele 
wensen en achtergronden van onze 
bewoners met dementie.”
Tal van bewoners hebben inmid-
dels een ritje gemaakt. De beelden 
die vanuit het treinraampje te 
zien zijn, tonen het landschap van 
het traject Amsterdam-Alkmaar. 
Maar iedereen kan er zijn of haar 
eigen reis van maken. “Ik ga naar 
Zandvoort”, zegt de één. “Dat heb 
ik vroeger veel gedaan. Lekker een 
dagje naar het strand.” De ander 
wil naar Amsterdam. Ook mevrouw 
Vrenegoor en haar dochter maken 
een ritje in de coupé, samen vrolijk 
zingend. 

Hiernaast: Bewoner 
Toon Blansert (links) 
en zijn broer Engel 
maken het allereer-
ste ritje. “Goedendag 
heren. Ik kom de 
vervoersbewijzen 
controleren”, aldus 
conducteur Angela 
Wierenga. Zij ver-
volgt lachend: “Nee 
hoor, ik kom even 
langs om een praatje 
te maken en te kijken 
of het u aan niets 
ontbreekt.”

Onder: Carolien 
Koning is trots op 
deze primeur in het 
Reinaldahuis!

De coupé is ontwikkeld door NS, 
in samenwerking met Alzheimer 
Nederland, speciaal voor bewoners 
met dementie in verpleeghuizen. 
Met de Hoofdreiscoupé willen 
Alzheimer Nederland en NS ouderen 
opnieuw laten ervaren hoe het was 
om met de trein te reizen, zonder 
dat ze daarvoor de deur uit hoeven. 
De Hoofdreiscoupé bezoekt twaalf 
verpleeghuizen in heel Nederland, 
waar de coupé steeds een maand 
staat. “Wij zijn trots dat onze be-
woners als eerste de vertrouwde 
beleving van het reizen met de trein 
in de Hoofdreiscoupé hier in huis 
mogen ervaren”, aldus Carolien 
Koning, bestuurder van Zorggroep 
Reinalda. “De Hoofdreiscoupé sluit 

“Zolang we dementie niet kunnen 
genezen, moeten we alles doen 
wat we kunnen om lichtpuntjes 
te bezorgen”, zegt Marjan Rintel, 
president-directeur van NS. “Met de 
Hoofdreiscoupé nemen we mensen 
met dementie en hun naasten mee 
op reis, terwijl zij in hun vertrouwde 
omgeving kunnen blijven.” 
“De coupé prikkelt verschillen-
de zintuigen: gezichtsvermogen, 
tastzin en gehoor”, vervolgt Gerjoke 
Wilmink, directeur-bestuurder van 
Alzheimer Nederland. “Door de her-
kenbaarheid van de Hoofdreiscoupé 
brengen we wellicht leuke herinne-
ringen terug.” 

Een unieke treinrit
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Tijdens de Tweede Wereldoorlog werkte Reinaldahuis-bewoonster 
Elly Friedheim-Stein (97) in de Joodse Crèche. Via deze crèche zijn 

honderden Joodse kinderen ontsnapt aan de dood. 

Elly’s oorlogsjaren

Op 3 augustus 1923 werd Eleonore 
Emma Stein – roepnaam Elly – 
geboren in Rotterdam. Haar vader, 
Isidor Stein, kwam uit Oostenrijk. 
In de Eerste Wereldoorlog had hij in 
het leger gediend. In de jaren twintig 
verhuisde hij naar Nederland, waar 
hij als bontwerker aan de slag ging in 
een Rotterdamse hoedenzaak. Daar 
kreeg hij al snel een oogje op de 

dochter van de baas, Marianne van 
Dam. Het verliefde stel trouwde en 
kreeg twee dochters: Elly en de zes 
jaar jongere Louise (roepnaam Loes).
In 1937 verhuisde het gezin naar 
Naarden. Vader Isidor had inmiddels 
een eigen bontatelier aan de chique 
Herengracht in Amsterdam. De fa-
milie Stein had het goed en Elly kon 
onbezorgd opgroeien.

Op 10 mei 1940 brak in Nederland 
de Tweede Wereldoorlog uit. Voor 
Elly had dit nog geen grote gevol-
gen. In de zomer van dat jaar startte 
ze, net 17 jaar oud, met een interne 
opleiding tot kinderverzorgster bij 
de Joodse Crèche aan de Plantage 
Middenlaan in Amsterdam. Daar 
werd ze warm ontvangen door  
directrice Henriëtte Pimentel.



Reinalda Magazine 15

Een veelbewogen 
leven

Wilt u meer lezen over de 
Joodse Crèche en directrice 
Henriëtte Pimentel? Afgelopen 
jaar verscheen de biografie 
Wacht maar, het veelbewogen 
leven van Henriëtte Pimentel. 
Eén van de eerste exemplaren 
werd door mede-auteur Frank 
Hemminga uitgereikt aan Elly 
Friedheim-Stein, de laatste 
nog levende kinderverzorgster 
in Nederland van de Joodse 
Crèche. Ook aan haar is een 
hoofdstuk in het boek gewijd.

Bewogen verleden

Reinalda Magazine 15

Elly: “In de crèche had je verschillende 
diensten: de kleedkamer, de keuken, 
de speelkamer, de tuin. Om het vak te 
leren draaide je in alle diensten mee. 
het beviel me goed in de crèche, het 
was leuk en afwisselend en ik hield 
van kinderen. Het was er fijn. De sfeer 
was ook erg fijn, 
ontspannen en 
onbezorgd.” 
Bron: Dag pap, tot 
morgen van Alex 
Bakker

In 1942 veran-
derde alles. In 
juli van dat jaar 
hadden de nazi’s 
Westerbork in ge-
bruik genomen als 
doorgangskamp. 
Van hieruit zou-
den in ruim twee 
jaar tijd meer dan 
100.000 Joden 
worden afgevoerd 
naar concentratie-  
en vernietigingskampen in 
Duitsland, Polen en Tsjechië. 
Omdat de treinen naar Westerbork 
vaak overvol waren, werden Joden 
in afwachting van hun deporta-
tie tijdelijk vastgehouden in de 
Hollandsche Schouwburg. Kinderen 
onder de 13 jaar verbleven tegenover 
de schouwburg in de Joodse Crèche, 
waar ze met liefde werden verzorgd 
door Elly en haar collega’s. Elke 
dag vertrokken kinderen richting 
de kampen, hun noodlot tegemoet. 
Walter Süskind, directeur van de 
Hollandsche Schouwburg, zette 
een plan op om een deel van deze 
kinderen te redden. Ook Henriëtte 

 →

Pimentel en een aantal kinderver-
zorgsters zaten in het complot. In 
tassen, manden en rugzakken wer-
den kinderen uit de crèche gesmok-
keld. Door verzetsmensen werden 
ze ondergebracht bij gezinnen in 
onder meer Friesland, Drenthe en 

Limburg. Zo zijn 
circa zeshonderd 
kinderen gered, 
tot de crèche in 
september 1943 
werd ontruimd. 
Diezelfde maand 
werd Henriëtte 
Pimentel in 
Auschwitz ver-
moord.

“Er werd ontzet-
tend veel gefluis-
terd. Ik merkte 
dat er kinderen 
verdwenen. Pas 
veel later, na de 
oorlog, heb ik be-
grepen hoe. Ik had 

best graag mee willen helpen. Maar 
het is me niet gevraagd.”
Bron: verzetsmuseum.nl

In 1942 was ook het leven van de 
familie Stein ingrijpend veranderd. 
Zoals zoveel Joden werden ze ge-
dwongen om naar Amsterdam te ver-
huizen. Het bedrijf van Isidor Stein 
kwam onder Duits toezicht te staan. 
In juli van dat jaar kreeg Elly een eer-
ste oproep tot de arbeidsdienst. Om 
haar jonge werknemer te behoeden 
voor deportatie benoemde Henriëtte 
Pimentel Elly tot ‘hoofd babykeuken’. 
Intussen groeide de dreiging van de 
nazi’s. Meer en meer Joden werden 
gedeporteerd. De familie Stein vrees-
de het ergste.

“In één van die nachten krijgen we 
nog bezoek van een SS’er. Met een 
paar borrels (en misschien wat geld) 
weet mijn vader hem eruit te werken.
Daarna zijn we bij een zakenrelatie 
aan de Herengracht gaan slapen. 

Foto’s links, met de klok mee: 
Buiten eten in de tuin van de crèche 
in 1941 of 1942. 
Elly met Betty Knegtje, één van haar 
favoriete kinderen. 
De Sperre, waarmee Elly ongehinderd 
kon reizen van en naar haar werk.

Mijn vader is zo wanhopig dat hij 
voorstelt om zelfmoord te plegen. 
Gelukkig weet mijn moeder hem 
hiervan te weerhouden. Hierna  
begint onze onderduiktijd.”
Bron: Uit het leven van Elly

Elly’s ouders en haar zusje Loes zaten 
het merendeel van de oorlog samen 
ondergedoken. Elly, inmiddels begin 
twintig, zat apart ondergedoken. Op 
meerdere adressen, van Soestdijk tot 
Wageningen. Regelmatig moest ze 
verkassen, als een adres niet meer 
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veilig leek. “Maar bang ben ik eigen-
lijk nooit geweest”, zegt mevrouw 
Friedheim nu, bijna tachtig jaar later. 
Veel herinneringen zijn verdwenen. 
Maar haar gevoel, dat kan ze nog zo 
oproepen.

“Het is mei/juni inmiddels als we 
’s nachts voetstappen horen van vier 
soldaten, die aan de deur kloppen. 
Twee Duitsers en twee zwarthemden. 
Ze komen eerst binnen bij Karel, 
een ondergedoken militair. De twee 
Duitsers gaan naar boven naar ‘tante’ 
Maud, die van schrik op de po gaat 
zitten. Daarna roepen ze ‘Ausweiss!’ 
Ik heb mijn (valse) persoonsbewijs 
onder mijn kussen liggen en geef 
(zogenaamd half slapend) het aan 
hen en krijg het zonder commentaar 
weer terug!!!”
Bron: Uit het leven van Elly

Het langst verbleef ze in de Rekkense 
Inrichtingen in de Achterhoek. Hier 
werden mannen verpleegd die ter 
beschikking waren gesteld aan de 
regering. Anderhalf jaar zat ze hier 
ondergedoken, waarbij ze goede 
vriendinnen werd met Ali, de dochter 
van directeur Henk Fontein. Na de 
oorlog zouden ze zelfs uitgroeien tot 
hartsvriendinnen. 

“En dan komt de laatste hongerwin-
ter (in 1944, red.). Langzamerhand is 
er geen brandstof meer om het huis te 
verwarmen. We wonen dan allemaal 
in de achterkamer, waar een alles-
brander de boel verwarmt. Intussen 
komt er ook wel bezoek en woont er 
iemand boven. Er wordt voor mij een 
ruimte boven de kasten getimmerd 
en daar kan ik met een matras net 
liggen. Ik moet dan heel stil zijn. Door 
een gaatje kan ik de hele kamer in 
de gaten houden. Alles gaat goed 
tot januari/februari. Dan komen 
de Duitsers die de hele Rekkense 
Inrichtingen in beslag nemen.”
Bron: Uit het leven van Elly

Met de komst van de Duitsers moest 
Elly zich vier dagen in een donkere 
kelder onder de keuken verstoppen. 
Daarna verhuisde ze nog één keer 
naar een nieuw adres. De laatste 
maanden van de oorlog bracht ze 
door bij het jonge gezin van een 
werknemer van de Inrichtingen, 
waar ze voor de baby zorgde.

“Dan worden we bevrijd door de 
Canadezen. De eerste maand na de 
bevrijding kom ik terug bij de familie 
Fontein in Rekken, tot mijn vader, heel 
vermagerd, me opeens komt halen. 

Bewogen verleden

Miraculeuze 
redding

Na de oorlog werkte Elly niet 
meer als kinderverzorgster. 
Ze koos voor de opleiding 
maatschappelijk werk. In 1949 
liep ze op een feestje Hans 
Friedheim tegen het lijf. Al snel 
trouwden ze, waarna ze vier 
kinderen kregen. “Bij ons thuis 
werd niet of nauwelijks over 
de oorlog gesproken. Dat wil-
de mijn moeder niet”, vertelt 
zoon Frans Friedheim. “Toen 
ik wat ouder werd, hoorde ik 
mondjesmaat de verhalen. 
Mijn ouders hebben het moei-
lijk gehad in de oorlog, maar 
ze zijn overeind gebleven.” 
Vader Hans en zijn zus Marlies 
wisten in 1942 op miraculeu-
ze wijze weg te komen uit 
Westerbork. Dankzij bemidde-
ling van een buurman werden 
ze vrijgelaten. De reden: on-
misbaar voor het boerenwerk. 
Dat bleek hun redding. “In 
1943 zijn mijn vader en zijn zus 
ondergedoken”, aldus Frans. 
”Mijn oma zei: ‘Ik duik niet 
onder. Ik ga waar alle Joden 
naartoe gaan.’ Mijn oma en 
opa hebben de oorlog niet 
overleefd.” 
Johanna en Franz Friedheim 
zijn op 30 april 1943 in Sobibor 
vermoord. 

Deze foto maakte 
Elly in 1941 of 1942 
van de kinderen en 
haar collega's.

Met dank aan Frans Friedheim en Filip Bloem, collectiebeheerder Verzetsmuseum

Hiermee komt aan mijn zwerftocht in 
de oorlog een gelukkig einde.”
Bron: Uit het leven van Elly

Elly’s gezin overleefde de oorlog. 
Vader, moeder, zusje Loes: ze kon 
hen levend en wel weer in de armen 
sluiten. Veel andere familieleden 
werden gedeporteerd. 
Zij kwamen nooit meer terug. 
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Ida Zwarter (74),
bewoner Reinaldahuis

“Deze handgemaakte pot uit Makkum is van mijn 
moeder geweest. Ze was een gezellige vrouw, een echte 
Volendamse. Dat Volendamse gevoel, dat heb ik ook in 
me.” Met een lach: “Het is wel een apart volkje hoor, die 
Volendammers.”

“Deze prent speelt zich af 
in de oorlog, toen er niets 
oranje mocht zijn. Maar de 
lamp boven de tafel is wel 
oranje. Inderdaad, als een 
daad van verzet. De prent 
spreekt mij heel erg aan. 
Voor mijn gevoel hangt 
deze al mijn hele leven aan 
de muur.”

“Deze thermometer was 
niet goedkoop, maar ik 
vind ’m prachtig. Ik kan 
ernaar blijven kijken. Er 
zit een bepaalde vloei-
stof in, waardoor de 
balletjes naar beneden 
zakken als het warm 
is. Wordt het kouder, 
dan komen ze weer 
naar boven. Zo kun je 
de temperatuur erop 
aflezen.”

“Dit schilderij van mij heeft mijn 
man Ton geschilderd. Hij zei al-
tijd: als ik jou zie, zie ik kathedra-
len. Ja, hij was een romanticus. 
En erg artistiek.”

“Dit is mijn man Ton, die helaas is over-
leden. Hij was een knappe man. En een 
gezelligerd! Echt een levensgenieter. We 
konden samen volop genieten. Ik denk 
altijd aan hem met een big smile.”

“Dit is mijn trouwring, 
ontworpen door mijn man. 
Je ziet een groep klauteren-
de mensen, met bovenaan 
twee geliefden die elkaar 
omarmen. Het slaat op ons; 
uit een hele groep mensen 
hebben wij elkaar gevonden. 
Ik draag deze ring dag en 
nacht.”

De schatkamer
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Aanpakken!
De rode draad in het leven van de 63-jarige 
aanleunbewoner Hein Planting? Auto’s!

“Ik ben geboren en getogen in de 
Scheldestraat in Haarlem-Noord. 
Met mijn ouders, vier broers en vijf 
zusters woonden we in een huisje 
met drie slaapkamers. Mijn ouders 
sliepen op een opklapbed in de ach-
terkamer. We hadden niet veel, maar 
iedereen kon altijd mee-eten. ‘We 
delen gewoon, dan eten we allemaal 
maar een happie minder’, zei mijn 
moeder dan. 
Mijn oudste broer zat altijd te 
knutselen aan auto’s. Ik hielp hem 
vaak. Toen ik ging werken, begon ik 
als automonteur. Daarna heb ik van 
alles gedaan. Bij een garage runde ik 
de afdeling die ambulances impor-
teerde en verkocht. Daarna reed ik 

jarenlang als chauffeur op de vracht-
wagen, tot ik op mijn 39e in de WAO 
belandde vanwege een slechte rug.”

Altijd bezig
“Na twee jaar zei mijn zwager: ‘Je 
vindt auto’s leuk en omgaan met 
mensen. Waarom word je geen 
rij-instructeur?’ Dat ben ik toen gaan 
doen. Later heb ik nog een eigen au-
torijschool gehad. Ja, ik ben trots op 
wat ik heb bereikt in het leven, zon-
der diploma’s. Mijn instelling is altijd 
geweest: niet zeuren, aanpakken! Al 
heeft dat ook mijn rug gekost.
Mijn allergrootste trots in het 
leven? Dat is mijn dochter Naomi. 
We hebben een heel goede band. 

Samen met haar woonde ik op de 
Vondelweg, toen ik in 2014 een on-
geluk kreeg. Daarbij heb ik hersen-
letsel opgelopen. Daarvoor was ik 
altijd bezig; auto’s repareren, huizen 
verbouwen. Na het ongeluk kon ik 
niet eens meer een lamp ophangen. 
Ik kan het nog steeds niet accepte-
ren, maar ik heb het wel een plekje 
gegeven.”

 Draai gevonden 
“Vier jaar geleden ben ik in deze aan-
leunwoning komen wonen, samen 
met mijn honden Pucca en Rosa. 
Eerst dacht ik: wat moet ik tussen 
de oudjes? Maar ik heb nu mijn 
draai gevonden. Ik help ook andere 

mensen die 
hier wonen 
met de bood-
schappen en 
klusjes. Dat 
zorgzame, 
dat heb ik van 
mijn moeder.  
Je moet 
gewoon een 
ander helpen, 
klaar!
Wat ik verder 

zoal doe? Ik loop een paar keer per 
dag met de hondjes in het park. En 
van technisch lego maak ik van alles: 
vrachtwagens, kranen, auto’s. Dat is 
leuk en ook nog eens goed voor het 
oefenen van mijn fijne motoriek. Ook 
heb ik veel schik in diamond pain-
ting. Dan maak je een schilderij met 
kleine gekleurde steentjes. Laatst 
heb ik voor de buurvrouw een af-
beelding van haar kleinkind gemaakt 
met diamond painting. Daar was ze 
heel blij mee.” 

Mijn leven

“Mijn grootste 
trots is mijn 

dochter Naomi”
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Zes jaar geleden kreeg de vader 
van Samantha van Harn een 
hartinfarct. “Hij heeft een aantal 
weken op de IC gelegen. Al die 
verpleegkundigen en apparaten 
om hem heen, dat heeft zoveel 
indruk op mij gemaakt. Toen dacht 
ik: ik wil ook mensen helpen om 
er bovenop te komen.” Inmiddels 
zit de 20-jarige Samantha in het 
derde jaar van de mbo-opleiding 
Verpleegkunde. “Ik leer en werk 
tegelijk. En ik wist meteen dat 
ik dat in het Reinaldahuis wilde 
doen. Bijna mijn hele familie heeft 
hier gewerkt. Mijn oma en haar 
zussen – Ineke, Anneke en Greet 
IJlstra – en ook mijn tantes en 
meer familieleden. Mijn opa en 
oma hebben elkaar daar zelfs leren 
kennen.” Met een lach: “Als ik bij 
mijn oma ben, gaat het maar over 
één ding: het Reinaldahuis!”
Twee jaar geleden liep Samantha 
stage op de afdeling Erasmus. Nu 
werkt ze in de thuiszorg bij De 
Roos. “De collega’s zijn heel leuk 
en ik kan hier veel leren. Ook ben 
ik blij met de persoonsgerichte 
zorg waar Zorggroep Reinalda 
voor staat.” Dat is Samantha op 
het lijf geschreven. “Toen ik bij 
Erasmus stage liep, was er op de 
afdeling revalidatie een meneer 
die bijna niets meer kon. Samen 
met alle collega’s hebben we 
keihard gewerkt om hem er weer 
bovenop te helpen. En wat denk 
je? Sta ik later dat jaar bij de Coffee 
Corner in het Reinaldahuis, tikt 
er iemand op mijn schouder. Was 
het die meneer, die weer zelf kon 
lopen achter zijn rollator. Hij zei: 
‘Dit is de zuster die me zo goed 
geholpen heeft.’ Dat moment zal ik 
nooit vergeten.”

Oma Ineke 
achterna
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Op adem
komen
Sinds maart heeft Esther 
Volckerijck (55) een coronabaan 
bij Zorggroep Reinalda. “Veel 
mensen vragen: wat is een 
coronabaan?” vertelt Esther. 
“De overheid geeft subsidie 
aan zorg organisaties om extra 
mensen aan te nemen. Die extra 
mensen ondersteunen en ver-
lichten de zorgprofessionals, die 
zo op adem kunnen komen.”
Esther, die jarenlang in de meu-
belbranche werkte, is actief als 
gastvrouw in het Reinaldahuis. 
“Ik zou hier drie maanden 
werken, maar het is verlengd tot 
eind december. Ik heb het hier 
enorm naar mijn zin. De sfeer in 
het Reinaldahuis is goed en er 
wordt enorm veel gedaan voor 
de bewoners. Als gastvrouw 
ondersteun ik op de revalidatie-
afdeling en in de huiskamer op 
de derde verdieping. Ik help bij 
het eten en maak een praat-
je met de mensen. Iedereen 
heeft een verhaal. Zo was een 
mevrouw bij de revalidatie 
laatst heel verdrietig. Ze zei: ‘Ik 
had zo’n mooi huisje en nu ik 
gevallen ben, kan ik niet terug.’ 
Het is fijn om dan een luisterend 
oor te bieden. Ook stimuleer ik 
mensen om een stukje te lopen, 
of om erbij te komen zitten met 
eten. Zo had ik een meneer die 
eerst op zijn kamer wilde eten 
over de drempel geholpen om 
toch in de huiskamer te komen 
eten. Hij vond het heel gezellig. 
Geweldig als je mensen ziet 
opfleuren en als ze voor elkaar 
gaan zorgen.”

In beeld


