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Mijn motto

Vriendschap
is kostbaar
Wat écht belangrijk is in
het leven? Daar hoeft Ton
Pel-Sodekamp (89) niet
lang over na te denken:
“Vriendschap.” Dertien jaar
geleden kwam mevrouw Pel in
het Reinaldahuis wonen. “Al
snel leerde ik hier vrijwilliger
Tini kennen, die veel deed in
het Reinaldahuis. We raakten
bevriend en deden samen
leuke dingen. Zo gingen we bijvoorbeeld naar optredens van
volksmuziek in Amsterdam. En
elke middag aten we samen
beneden in het restaurant.
Ze was m’n alles. We konden
samen lachen en elkaar van
alles vertellen. Bijna drie jaar
geleden is ze overleden. Ik mis
haar nog altijd. Ze was zo’n
leuke dame. Echt een tof wijf.
Een goede vriend is ik weet
niet hoeveel waard.”

Welkom

Kleurrijk Reinalda

In dit nummer o.a.

Zorggroep Reinalda is een kleurrijke organisatie,
met mooie, diverse bewoners en medewerkers.
Onze organisatie is ontstaan vanuit het humanistische gedachtegoed. Vanuit dit gedachtegoed
vinden wij: iedereen is mooi en bij ons moet je
kunnen zijn wie je bent. Of je nu uit Nederland,
Peru of Indonesië komt. Maar kleurrijk is veel méér
dan alleen culturele achtergrond. Iedere bewoner,
medewerker, vrijwilliger en bezoeker geeft kleur
aan onze organisatie door zijn of haar eigenheid.
Van een oud-hardrocker in het Reinaldahuis tot
een voormalig kroegbazin in De Roos. U ziet ze allemaal langskomen in dit
magazine!

Kleurrijk Reinalda
De wereld in één huis .............................. 11

Het kleurrijke komt ook terug in ons gebouw. Is het u weleens opgevallen
dat elke etage van het Reinaldahuis een eigen kleur heeft? Op de begane
grond ziet u vooral aardse kleuren. Hoe hoger u komt, hoe meer de kleu
ren richting de tinten van de lucht gaan. Ook bij onze palliatieve unit
speelt kleur een belangrijke rol, zoals u op pagina 19 kunt zien. Deze unit is
met zorg ingericht met kleurrijke schilderijen en spreien en warme tinten
op de muur. Cliënten kunnen hier in een prettige omgeving hun laatste
levensfase doorbrengen.
Zorggroep Reinalda is kleurrijk, en dat zullen we altijd blijven. Ook als we
in 2022 eventueel fuseren met Kennemerhart. Die mogelijkheid wordt op
dit moment onderzocht. Op pagina 14 leest u meer over de plannen. Wat
de toekomst ook zal brengen, onze identiteit en eigenheid zullen we altijd
behouden. Gelukkig hecht Kennemerhart hier ook veel waarde aan. Elke
locatie heeft haar eigen kleur, sfeer en identiteit. Een plek waar bewoners
en verwanten, medewerkers en vrijwilligers zich thuisvoelen.

Genieten van de sfeer
Vrijwilliger Lia Janssen ........................... 16

Wij hopen dat u zich op uw plek voelt bij Zorggroep Reinalda, nu en in de
toekomst!
Carolien Koning,
Bestuurder Zorggroep Reinalda
Bij het maken van dit magazine hebben we ons gehouden aan
alle RIVM-richtlijnen.

Eindredactie: Eveline Leopold • Tekst: Annemarie van der Eem • Fotografie:
José de Jong • Vormgeving: Laurenz van Gaalen • Drukwerk: Koopmans’
drukkerij, Zwaag
Ideeën voor het volgende Reinalda Magazine zijn altijd welkom:
redactie@zorggroepreinalda.nl

Teamwork bij Homerus
Een prettige laatste plek ......................... 19
En verder:
Romantiek bij Reinalda ............................ 6
Thuis wonen met zorg .............................. 8
Fusieplannen toegelicht......................... 14
De schatkamer ........................................ 15
Een onvergetelijke motorrit ................... 20
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Aan het woord

Vrolijk & vernieuwend
Coen de Wildt (40) is facilitair coördinator bij
Zorggroep Reinalda. “Het is mijn missie om bij
te dragen aan een levendig huis.”
Mijn werk “Ik coördineer alles wat
te maken heeft met de gebouwen.
Niet alleen het Reinaldahuis, maar
ook het gebouw van de huur en de
koop en De Roos. Ik pak kleine meldingen op, zoals een kapotte tillift.
Maar ik houd me ook bezig met grote
projecten, zoals een verbouwing.”
Bij Reinalda sinds… “Augustus
2020. Hiervoor werkte ik in een
zakelijke omgeving. Onder meer als
beheerder van bedrijfsverzamelgebouwen. Ik vind het leuk om nu
te werken in een omgeving waar
ouderen wonen.”

Typisch Reinalda “Er hangt hier een
gemoedelijke, informele sfeer. Ik
kan mijn verhaal bij iedereen kwijt;
collega’s luisteren naar elkaar en
denken met elkaar mee. We willen er
allemaal voor gaan.”
Typisch Coen “Ik ben vrolijk en
gezellig. En ik ben iemand die snel
dingen wil oppakken. Daarbij werk
ik graag samen en streef ik naar de
hoogste kwaliteit.”
Leukste aan mijn werk “Het is mijn
missie om bij te dragen aan een
levendig huis, waar mensen op een
prettige manier wonen en werken.
Daarbij vind ik het leuk vernieuwend
bezig te zijn. Zo heb ik een verzoek
ingediend om een belevingstuin op
te zetten. Het leukste? Dat is als we
iets hebben afgerond, waar collega’s
en cliënten blij mee zijn. Bijvoorbeeld
de verbouwing van de palliatieve
unit.” (Zie ook pagina 19, red.)
Uitdaging “Het is een mooie uitdaging om de kwaliteit te verhogen
– en hoog te houden. En dan heb ik
het over kwaliteit op alle gebieden;
van zorg tot voeding en de uitstraling
van het gebouw. Dit doen we samen,
door met alle afdelingen goed in
gesprek te blijven.”
Favoriete plek “Het atrium. Hier
komen bewoners, medewerkers, vrijwilligers en gasten van buitenaf samen. Hier ontmoet je elkaar en hoor
je wat er speelt. Het atrium geeft
levendigheid aan het Reinaldahuis.”
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Blij naar huis “Als ik aan het eind
van mijn werkdag het atrium inloop,
staan bewoners vaak al te wachten
voor het restaurant. Ik wens hun dan
een fijne avond, en zij mij. Dan ga ik
blij naar huis. Helemaal als al mijn
werk is afgerond.”

“Ik ben een
pretparkenfanaat”
Mooi contact “Met één bewoonster
maak ik regelmatig een praatje.
Met haar kun je lekker kletsen en
grappen maken. Ook met collega’s
– onder andere van het restaurant –
heb ik vaak leuk contact. Als je goed
contact hebt, kun je samen dingen
bereiken.”
Naast het werk “Ik houd van zwemmen, het liefst heerlijk subtropisch.
Verder ben ik een pretparken-fanaat.
En ik zing graag. Regelmatig zing ik
Kids Hits-cd’s in, die onder andere bij
het Kruidvat worden verkocht.”
Wil altijd nog… “Ik zou graag in
Italië een guest village beginnen,
waar ik allerlei soorten gasten kan
ontvangen. Bijvoorbeeld theaterliefhebbers voor een cultureel weekend.
Of een gezin met een ziek kind via
Stichting Opkikker.”
Motto “Life is the greatest show. Dat
heb ik onlangs op mijn arm laten
tatoeëren. Dat bekent ‘Het leven is
de grootste show’. Gewoon genieten
dus!” 

Gedicht

Golven
Ze komen en gaan
soms vredig
soms als een orkaan.
Ze komen en gaan
hoogten en diepten
gelijk het menselijk bestaan.
Ze komen en gaan
en leren ons het ritme
van het leven verstaan.
Herman van Temmen,
bewoner koopappartement
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Love story

Romantiek bij
Reinalda
Ook op je oude dag kun je nog
verliefd worden. Dat bewijst dit liefdesverhaal.
“Het leukste aan Yvonne? Haar koppie!”
Hun romance? Die hebben Harm Lingbeek (89) en Yvonne ten
Hove (77) te danken aan Sylvia, medewerker van het Reinaldarestaurant. “Zij plaatste Harm afgelopen maart bij mij aan tafel.
Hij werd zomaar op mijn bordje geschoven”, lacht Yvonne, bewoonster van de afdeling Socrates. “Ik dacht: wat een leuke kop
heeft hij.”
“Vond je mij meteen leuk?”, vraagt Spinoza-bewoner Harm, blij
verrast.
“Ja”, knikt Yvonne. “En nog steeds.”
“We zien elkaar elke dag”, vult Harm aan. “Als ik beneden kom,
kijk ik altijd eerst waar Yvonne is. We doen samen veel leuke dingen. Ze sleept me overal naartoe.”
Zij: “We gaan veel uit. We zijn een paar keer met de regiotaxi naar
Schalkwijk geweest. En we gaan vaak naar het pannenkoekenhuis. Lekker een kopje koffie drinken, likeurtje erbij.”
Hij, met glimmende oogjes: “Het leukste aan Yvonne? Haar koppie. Ik vind haar heel aantrekkelijk.”
Zij: “Harm geeft me vaak complimentjes. Hij is heel lief. En ik vind
zijn baard leuk.”
Hij: “Ik had laatst mijn baard geschoren. Toen kreeg ik op mijn
donder.”
Zij: “Ik had nooit gedacht dat ik nog een relatie zou krijgen. Ik zei
altijd: ik hoef geen man meer. Maar ik vind het heerlijk als Harm
me aait. Jonge mensen geloven het soms niet. Maar intimiteit
hoort erbij. Ook als je ouder bent. Ik zou dolgraag samen eens
naar een hotel in Noordwijk willen, met een zwembad erbij.”
Romantiek is van alle leeftijden. Al komt een liefde op leeftijd met
de nodige gebreken. “Dat weet je van tevoren”, aldus Yvonne. “We
zitten hier niet voor zweetvoeten.” Bij Harm laten zijn gehoor en
geheugen hem weleens in de steek. “Toen we al een tijdje met elkaar omgingen, dacht ik: hoe heet ze ook alweer?”, bekent Harm.
“En ik ga door de ziekte van Parkinson hollend achteruit”, aldus
Yvonne. “Ik zeg weleens tegen hem: je kunt beter een andere
vriendin zoeken.”
Harm schudt zijn hoofd. Geen denken aan. En dan pakt hij zijn
trekzak, voor een romantisch liedje. Yvonne kijkt hem lachend
aan. “Je bent 89, je loopt nog, je speelt nog muziek en je hebt nog
verkering ook! Wat wil je nog meer?” 
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Zoals het klokje thuis tikt…
Cock Verheem (89) voelt zich helemaal thuis in
De Roos. “Ik kan hier zelfstandig wonen, dankzij
de geweldige zorg aan huis.”
Veertig jaar lang woonde mevrouw Verheem in de
Bakkerstraat, op een steenworp afstand van De Roos.
“Vooral in de wintermaanden voelde ik me eenzaam,
sinds mijn vriend Piet is overleden. Dan zat ik maar alleen
thuis. Daarom ben ik dolblij dat ik vorig jaar naar De Roos
kon verhuizen. Hier is altijd reuring en gezelligheid. Ook
de zorg is geweldig.”
In haar eigen huurwoning ontvangt mevrouw Verheem
Zorgthuis van Zorggroep Reinalda (zie kader). “Mijn benen
worden steeds slechter, maar dankzij de zorg kan ik
zelfstandig blijven wonen. Zonder de zorg van Zorggroep
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Reinalda ben ik nergens. Corinne en haar collega’s zijn
fantastisch!”
“Mooi om te horen”, lacht verpleegkundige Corinne
Tekstra (54). “Ik coördineer alle zorg die mevrouw
Verheem nodig heeft. Ik maak een zorgplan en ben er ook
bij als er wat besproken moet worden met de huisarts.”
Mevrouw Verheem knikt. “Geweldig hoor. Ik heb een hoop
steun aan Corinne. Als ik ergens mee zit, kan ik altijd bij
haar terecht.”
Corinne: “Wij leveren de zorg die bij de cliënt past. Het is
een comfortabele jas die je aantrekt.”

Zorg aan
Mijnhuis
vak

Hecht team
Mevrouw Verheem krijgt twee keer per dag zorg aan huis.
“In de ochtend helpen ze me met wassen, aankleden,
steunkousen aandoen en mijn oogdruppels. ’s Avonds
komen ze weer langs.” Ook tussendoor kan ze altijd
terecht bij het zorgteam van Zorggroep Reinalda. “Als ik
zorg nodig heb, dan hoef ik maar te bellen en ze komen
meteen. Dat is een heel fijn idee. Ik kan ook altijd binnenlopen in het kantoortje hier in De Roos.” Daarnaast maakt
mevrouw Verheem gebruik van persoonsalarmering. “Ik
heb het alarm twee keer gebruikt toen ik heel benauwd
was. Ze kwamen meteen langs om een ziekenauto voor
me te bestellen. Zelfs een keer ’s nachts.”

“Als ik zorg nodig
heb, dan hoef ik maar
te bellen”
“Voor de familie is het ook fijn om te weten dat wij, de
zorgprofessionals, direct worden gebeld als er iets is”,
vervolgt Corinne, die geriatrie verpleegkundige in opleiding is. “Dat is een nieuwe expertise binnen Zorggroep
Reinalda. Net als mijn collega’s Zoë Philippo en José de
Bruijn ben ik extra geschoold in de zorg voor ouderen.
Daardoor kunnen we snel ziektebeelden herkennen
en verbanden leggen. We hebben ook korte lijnen met
huisartsen, het ziekenhuis en wijkverpleegkundigen.” De
zorg is professioneel én liefdevol, uitgevoerd door een
klein, hecht team. “Dat is prettig voor de cliënten, want ze
kennen ons allemaal”, aldus Corinne. “We doen het ook
echt samen met medewerkers én bewoners.”
“Klopt”, zegt mevrouw Verheem. “Ik heb echt mazzel dat
ik hier woon, met alle goede zorg.”
Verschil maken
Wat Corinne het leukst vindt aan haar werk? “Dat ik
het verschil kan maken voor onze cliënten. Het is heel
waardevol dat mensen dankzij onze ondersteuning
zelfstandig thuis kunnen blijven wonen, op een veilige en
verantwoorde manier. Het is zo belangrijk om je eigen
plek te hebben. Dat is het mooie aan wonen in De Roos:
mensen wonen hier zelfstandig, met de faciliteiten van
een verpleeghuis. Er is goede zorg, maar bijvoorbeeld ook
dagbesteding.”
Mevrouw Verheem is dan ook meer dan tevreden. “Op
maandag is er haken en breien, op dinsdag klaverjassen,
op woensdag de film, op donderdag zingen…”
“… en op vrijdag de borrel”, vult Corinne aan.
“Ja”, knikt mevrouw Verheem. “En na afloop ga ik dan
weer naar mijn eigen huis. Lekker in mijn eigen stoel tv
kijken.”
Want zoals het klokje thuis tikt, tikt het nergens. 

Persoonlijke zorg
in uw eigen huis
Wilt u zelfstandig wonen met ouderen én liefdevolle
persoonlijke zorg thuis ontvangen door ervaren
zorgmedewerkers van Zorggroep Reinalda? Onze bewoners in de huurappartementen van De Roos en de
koop- en huurwoningen bij het Reinaldahuis kunnen
Zorgthuis, een Modulair Pakket Thuis of een Volledig
Pakket Thuis ontvangen van Zorggroep Reinalda.
Zorgthuis
Hebt u persoonlijke verzorging en verpleging thuis
nodig, zoals hulp bij het douchen en aankleden of bij
wondverzorging? Onze thuiszorgmedewerker levert
graag zorg op maat bij u thuis. De vergoeding valt
onder de Zorgverzekeringswet (ZVW).
Modulair Pakket Thuis (MPT)
Met een MPT ontvangt u Zorgthuis vergoed vanuit de
Wet Langdurige Zorg (WLZ). U kunt zelf kiezen welke
onderdelen uit het zorgpakket u wilt ontvangen.
Voor het MPT hebt u een indicatie nodig voor zorg
met verblijf van het Centrum Indicatiestelling Zorg
(CIZ).
Volledig Pakket Thuis (VPT)
Met een VPT krijgt u verpleegzorg in uw eigen woning. Hiervoor is een indicatie nodig voor zorg met
verblijf van het CIZ. Een VPT, vergoed vanuit de Wet
Langdurige Zorg (WLZ), bestaat uit:
•
•
•
•
•
•
•

Persoonlijke verzorging
Verpleging en begeleiding
Huishoudelijke hulp
Maaltijdverzorging
Dagbesteding
Persoonsalarmering in geval van nood
Deelname aan activiteiten die Zorggroep
Reinalda organiseert
• Tijdelijke logeermogelijkheid in het Reinaldahuis
als het thuis even niet gaat
Meer informatie
Voor vragen over Zorgthuis, MPT of VPT kunt u contact opnemen met het Bureau Zorgbemiddeling via
023 - 533 81 06 (op werkdagen van 9.00 - 16.30 uur) of
zorgbemiddeling@zorggroepreinalda.nl.
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Gouden Dagen

Henny

Jan

Oda

Foto’s: Neel van Erve

Cees &
Pauline

In het magazine blikken we graag terug op mooie momenten van de
afgelopen maanden. Dan mogen de Gouden Dagen niet ontbreken!
Tijdens de Olympische Spelen zette een professionele fotograaf
bewoners van Zorggroep Reinalda en Sint Jacob sportief op de foto.
Het plezier straalt ervan af!
Jan Gilein (91), bewoner van
het Reinaldahuis, trok voor de
Olympische fotoshoot met veel plezier de bokshandschoenen aan. Deze
foto is een mooi aandenken aan een
vriendelijke en kleurrijke bewoner.
Vlak voor dit magazine naar de
drukker ging, is meneer Gilein helaas
overleden.
Henny Hydra (94), bewoonster van
het Reinaldahuis, had acht kinderen.
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Aan sporten kwam ze niet toe, door
alle drukte thuis. Maar speciaal voor
deze foto wilde ze wel de bokshandschoenen aantrekken. Staat u goed,
mevrouw Hydra!
Cees van Dam (89) woont in het
Reinaldahuis, zijn vrouw Pauline
(84) in een aanleunwoning. Samen
hebben ze 45 jaar gedanst, waarbij
ze maar liefst 22 verschillende dansen deden. Helaas was topniveau

niet mogelijk vanwege een kleine
handicap aan Cees zijn been. Maar
dat maakte het plezier niet minder.
Oda Willemse (77) straalde tijdens de
fotoshoot in De Roos. “Of ik sportief
ben? Helemáál niet. Ik heb nooit aan
teamsporten gedaan. Wel heb ik veel
gezwommen. En ik wandel graag. Met
een clubje wandelen we vanaf station
Castricum, elke keer een andere richting op.” Blijkt ze dus tóch sportief! 

Kleurrijk Reinalda

Kleurrijk Reinalda!
In het Reinaldahuis wonen en
werken mensen uit alle windstreken.
Van Peru tot China.
Gaat u mee op wereldreis?
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Kleurrijk Reinalda

Janet Leiblum (82) komt uit de
Verenigde Staten. Daar woonde ze in New York, waar een
grote Joodse gemeenschap
is. Na de geboorte van haar
kinderen verhuisde ze met
haar gezin naar Nederland.
Mevrouw Leiblum houdt van
koffie en een sigaretje.

Gino Ussi (92) komt uit Carrara
in Italië. Toen hij 18 was, vertrok hij uit zijn geboorteland.
Hij houdt van écht Italiaans
eten.

Ursula Michelin Carolina (82)
komt uit Dominica. Dat is een
onafhankelijke eilandstaat
in de Caribische Zee. “Ik heb
vijf kinderen en een heleboel
kleinkinderen. Bovendien ben
ik dol op muziek, vooral ZuidAmerikaanse.”

Luisa Guevera (52), helpende
plus, kwam 22 jaar geleden
van Peru naar Europa. “Ik mis
mijn familie, het eten en de
levendige avonden in Peru met
kraampjes en veel mensen op
straat. Wat ik niet mis? Het
chaotische verkeer en het
onveilige leven.”
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Razia Nanhay Khan (42) kwam
achttien jaar geleden vanuit
Suriname naar Nederland.
Sinds een jaar werkt ze als
gastvrouw in het Reinaldahuis.
In Suriname staat de deur
altijd voor iedereen open. Die
sfeer brengt ze zeker ook in
de huiskamer. Razia benadert
iedereen met een brede lach!

Deze speciale productie (foto’s & tekst) is gemaakt door onze maatschappelijk werker Mirjam Stolp en stagiair Jean van Wanrooij,
Reinalda
Magazine
ter ere van Wereldhumanismedag. Het humanisme gelooft in de kracht van diversiteit, net als Zorggroep Reinalda!

Kleurrijk Reinalda

Lisa Lenaarts (93) had een
Duitse moeder en een Neder
landse vader. Haar moeder
kwam van Duitsland naar
Nederland om als gouvernante
te werken.

Simon Akopian (86) komt uit
Armenië. Hij spreekt vooral
Armeens. Contact maken vindt
hij altijd leuk!
Cemile Akin-Ozer (79) komt
uit Turkije. Helaas spreekt ze
vooral Turks, want ze houdt
van een praatje. Mevrouw Akin
bidt vijf keer per dag tot Allah.
Ook leuk om te weten: ze is
dol op zuurkool en haring!
Volgens haar dochter maakte
ze geweldige zuurkool en ging
ze elke week met haar man een
harinkje halen op de markt.

Lai Kuen Chan (83) komt
uit China. “Ik speelde altijd
Mahjong met mijn vriendinnen, dat duurde soms de hele
nacht.” Ook heeft ze in een
Chinees koor gezeten. Nu
houdt ze erg van tekenen.

Pi (voluit Phanida)
Saengsrichan (57) komt uit
Thailand. Pi, die sinds 18 jaar
in Nederland woont, werkt
als gastvrouw. Als ze er niet
is, dan missen de bewoners
haar! Pi zelf mist haar familie
in Thailand. “En het samen genieten van heerlijk traditioneel
Thai eten.”

Katja van Tilborg (55) heeft
Indonesische roots. Haar
vader komt namelijk uit
Indonesië. Onlangs heeft ze
het Reinaldahuis verruild voor
haar eigen aanleunwoning.

Reinalda Magazine
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Fusie

Zorggroep Reinalda en
Kennemerhart onderzoeken
mogelijke fusie
Wellicht heeft u vernomen dat Zorggroep Reinalda en
Kennemerhart de mogelijkheid van een fusie onderzoeken.
Op 23 juli jl. hebben beide ouderenzorgorganisaties in de regio
Kennemerland deze intentie naar elkaar uitgesproken.
Beide organisaties zijn al lange
tijd met elkaar in gesprek over hoe
het beste invulling gegeven kan
worden aan de uitdagingen die er
liggen in de ouderenzorg in de regio
Kennemerland. De partijen werken
al enkele jaren intensief samen op
meerdere vlakken en ervaren, zowel
op bestuurders- als op medewerkersniveau, een duidelijke meerwaarde
door het bundelen van krachten. De
twee organisaties zien het als een
grote verantwoordelijkheid om elke
oudere die zorg en aandacht te kunnen bieden die hij of zij nodig heeft.
Kwaliteit garanderen
Door een mogelijke fusie menen
Kennemerhart en Zorggroep

Reinalda de kwaliteit en continuïteit
van onze ouderenzorg nog beter te
kunnen garanderen. Hierbij denken
we aan verdere specialisatie van
zorg en meer keuzevrijheid voor
cliënten door het bieden van een
meer divers aanbod van wonen,
zorg en welzijn. “Wij zijn een kleine
zorgorganisatie. Een fusie kan ons
helpen om ons nog beter voor te
bereiden op de toekomst”, aldus
Carolien Koning, bestuurder van
Zorggroep Reinalda. “Daar profi
teren niet alleen onze bewoners en
cliënten van. Zo kan een fusie onze
medewerkers meer mogelijkheden
bieden om zich verder te ontwikkelen. En voor leerlingen levert het
meer leerplekken op.”

Onderzoek haalbaarheid
Op dit moment loopt het onderzoek
naar de haalbaarheid van de fusie.
Deze onderzoeksfase duurt tot begin
december 2021. Mocht de onderzoeksfase leiden tot een beoogde
fusie, dan volgt de voorbereidingsfase waaronder het informeren van de
Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en
Autoriteit Consument & Markt (ACM).
We gaan dan uit van de fusiedatum
rond begin juli 2022. Hieronder treft
u de tijdlijn van de voorgenomen fusie. “Welke vlag er straks ook voor de
deur wappert, we zullen onze eigen
identiteit en eigenheid behouden”,
besluit Carolien Koning. “En we blijven liefdevolle en persoonsgerichte
zorg bieden.” 

Tijdlijn fusie
augustus 2021 1 december 2021

rond
1 december 2021

1 december 2021 1 juli 2022

Onderzoeksfase

Besluit
wel/niet
fuseren

Verkrijgen
toestemming
NZa/ACM
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1 juli 2022

Beoogde
fusiedatum

na
1 juli 2022

Integratiefase

De schatkamer

Joke van Straelen (80),
bewoner De Roos
“Rond mijn dertigste had ik een bar-bistro in Haarlem: de
Spaarne Taveerne bij de Bakenessergracht. Daar kwam vaak
een kunstenaar, Poppe Damave. Hij betaalde zijn rekeningen
met door hem gemaakte etsen. Zo kwam ik aan dit mooie
schilderij, waar ik nog altijd van geniet.”

“Dit beeldje heeft Mia
nagemaakt van een vriendin. Mia is helaas drie jaar
geleden overleden. Als ik
kijk naar dit beeldje, dan
denk ik: dit is van haar. Ik
heb alleen maar goede
herinneringen aan mijn
vrouw.”

“Ik heb 35 jaar in Spanje
gewoond. Deze hond heb
ik daar gekocht, samen
met mijn vrouw. In een
leuk souvenirwinkeltje?”
Met een lach: “Nee, gewoon bij IKEA.”

“Ik blader graag door die
truttenblaadjes, zoals ik
ze noem. En als ik ze uit
heb, geef ik ze aan mijn
buurvrouw. Die zegt dan
altijd: ‘Als ik er maar niet
in sta!’”

“Dit is mijn trouwring. Ik ben twintig jaar
geleden met Mia getrouwd, op de eerste dag
dat vrouwen met elkaar mochten trouwen. Ik
heb haar ontmoet via een datingsite. Al na drie
maanden kwam ze bij me wonen in Spanje.”

“Sinds mijn achtste ben
ik een groot Ajax-fan.
Ik heb ook een hond
gehad die Ajax heette. Ik
houd trouwens van alle
sporten. Ik kijk in het
restaurant van De Roos
ook graag Formule 1 met
de andere bewoners. Zelf
heb ik altijd gehandbald.
We zijn zelfs een keer
landskampioen geworden. Ik was wel reserve,
om eerlijk te zijn.”
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Vrijwilliger

Op slag verliefd
Lia Janssen (66) was eerst vrijwilliger in het
Reinaldahuis, toen betaalde kracht en nu weer
vrijwilliger. “Ik miste de sfeer en de reuring.”
MOOI HUIS “Ik werkte bij de kinderopvang van het Kennemer Gasthuis
als leidinggevende. Toen een andere
organisatie ons zou overnemen,
besloot ik ermee te stoppen. Ik was
toen 59 jaar. Te jong om achter de
geraniums te gaan zitten. Daarom
meldde ik me aan als vrijwilliger bij
het Reinaldahuis. Mijn moeder heeft
in Brabant in een verpleeghuis gezeten en klaagde daar vaak over. Dat
maakte me benieuwd hoe het in het
Reinaldahuis zou zijn. Ik wilde graag
wat betekenen voor de bewoners.”
VERLIEFD “Vanaf
het eerste moment
ben ik helemaal
verliefd op de
bewoners van de
afdeling Plato.
Mensen met dementie zijn zo puur
en reageren vanuit hun emotie. Ik
begrijp hen en het lukt me vaak ook
om bewoners te troosten of rustig te
krijgen.”

dammen, dat vond hij enig. En als
ik op zondag leuke muziek opzette,
wilde er altijd wel iemand dansen.”
NIEUWE UITDAGING “Op mijn 64e ging
ik weer een nieuwe uitdaging aan.
Zorggroep Reinalda had vacatures
voor teamcoaches. Dat leek me leuk,
gezien mijn achtergrond als leidinggevende. Toen corona kwam, ben
ik uiteindelijk gestopt. Het eerste
halfjaar had ik veel moeite met mijn
plotselinge vertrek. Maar begin dit
jaar dacht ik: ik mis het zo! De sfeer,
de reuring, de medewerkers, de bewoners. Ik besloot
toen weer vrijwilliger te worden.
Dat voelde echt als
thuiskomen.”

“We hebben
met ons clubje
veel lol”

POTJE DAMMEN “Als vrijwilliger hielp
ik op vrijdag bij bewegen op muziek
en op woensdag bij de filmavonden.
Toen het Reinaldahuis gastvrouwen
ging inzetten op de afdelingen, kreeg
ik de vraag: is dat iets voor jou? Ik
heb gesolliciteerd en ben aangenomen. Ruim vijf jaar heb ik met veel
plezier gewerkt op de afdeling Plato.
Als gastvrouw ging ik met bewoners
puzzelen of samen fruit snijden,
terwijl de verhalen loskwamen. Met
één meneer ging ik vaak een potje

BEZIG BIJTJE
“Doordeweeks ben ik altijd druk; ik
ben een bezig bijtje. Met mijn man
Hein en teckel Cees ga ik eens per
week wandelen en naar een terras
of café. Ook doe ik aan bridge en fitness. Daarom wilde ik graag vrijwilligerswerk in het weekend doen. Ik
ben gekoppeld aan een enorm leuke
groep vrijwilligers, die helpt bij de
optredens en activiteiten. We spannen ons samen in voor de bewoners.
En na afloop drinken we samen een
wijntje. We hebben met ons clubje
veel lol.”
ZINGEN “De meiden van de vrijwilligersclub hebben me meegetrokken
naar het koor. Ze zeiden: dat is echt

iets voor jou. Met een aantal zing ik
nu bij de Kennemerduin Singers. Ik
kan helemaal niet zingen, maar het
lijkt wel of mijn stem aanhaakt bij de
rest. Zingen geeft zo’n fijn gevoel. We
hebben laatst nog opgetreden in het
Reinaldahuis.”
GENIETEN “Toen ik begin dit jaar
weer vrijwilliger werd, was ik een
tijdje niet in het Reinaldahuis
geweest. Ik schrok toen ik op de
afdeling Plato kwam. Veel bewoners
waren door de corona-lockdown veel
meer in zichzelf gekeerd. Als ik vroeg
‘Gaat u mee naar beneden?’, dan zeiden ze vaak: ‘Laat mij maar in mijn
stoel zitten.’ Ik merk dat mensen nu
weer actiever worden, sinds er meer
reuring is. Als we nu vragen of bewoners meegaan naar een optreden,
reageren ze gelukkig positiever. Ik
zie de mensen dan echt genieten.
En dat geldt ook voor mij. Als ik het
Reinaldahuis binnenkom, dan word
ik al blij. Dan word ik overspoeld
door de sfeer en alle leuke dingen
die ik hier heb meegemaakt. Ik hoop
dit nog lang te kunnen doen.” 
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Mijn leven

auto’s. Zelf had ik ook prachtige
auto’s. Onder andere een Snoek, een
oude Citroën DS (zie inzetje, red.).
Een geweldige auto.
Naast auto’s houdt hij ook van muziek. “Vooral hardrock. Ik ben vroeger basgitarist geweest in een hard
rockband. We hebben nog getourd
door Duitsland en Denemarken.” Met
een lach: “We waren niet zo populair als de Rolling Stones. Dus we
hadden geen hotelkamer met roomservice.” In het Reinaldahuis zal je
weinig hardrock horen. Eerder André
Rieu of het Haarlems Straatorkest.
“Ik luister ook graag naar de muziek
die ze in het atrium spelen. Ik vind
het vooral leuk om te zien hoe blij de
oudere mensen
ervan worden.”

Wilde haren
Lange haren en een T-shirt van
Led Zeppelin. Dat is typisch voor
Paul Sandbergen (69).
ik altijd ben blijven wonen. Ik heb in
“Ik ben geboren in Amsterdam. Op
mijn zesde kreeg ik hersenvliesontSchalkwijk gewoond en de laatste
steking. De dokter adviseerde mijn
zeventien jaar in het centrum.”
ouders dat zeelucht goed voor mij
Muziek en auto’s
zou zijn. Daarom kochten ze een
strandhuisje in Zandvoort. Daar heb
“Lange tijd heb ik in de reclame
ik geweldige herinneringen aan. Als
wereld gewerkt, vooral als fotograaf.
het mooi weer was, was het altijd
Dan moest ik bijvoorbeeld een servies zo mooi mogedruk. Maar als de
lijk op de foto zetten,
mensen tegen vijf
“We tourden
uur weggingen,
voor een advertentie
door Duitsland
hadden we het
in een blad. Ook heb
strand voor onszelf.
een tijdje bij een
en Denemarken” ikautodealer
We hebben daar
gewerkt.”
eindeloos gezwomHij wijst naar de
men en gespeeld. Op mijn zestiende
vensterbank, naar een rij schaalmodellen. “Ik houd vooral van klassieke
verhuisden we naar Haarlem, waar
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Zonnige Grote
Markt
De mooiste
herinneringen?
Die heeft hij aan
zijn jeugd op het
strand. “Waar ik
spijt van heb?
Dat ik soms iets
te wild heb geleefd. Daardoor heb ik mijn lichaam
verwoest. Bijna een jaar geleden
viel ik in de supermarkt zomaar
neer. Sindsdien was thuis wonen
geen optie meer. Daarom woon ik
sinds januari in het Reinaldahuis.
Ik heb wel heimwee hoor, naar het
centrum. Vooral naar de Grote Markt
op een zonnige dag. Maar in het
Reinaldahuis krijg ik alle zorg die
ik nodig heb. Ik heb hier ook fijne
mensen leren kennen.” Andersom
zijn medebewoners blij met zijn
gezelschap. “Paul? Dat is zo’n lieve
man”, klinkt het op de derde etage.
Op zijn 69e is de oud-rocker zijn
wilde haren inmiddels kwijt. Maar
zijn lange haren? Paul lacht. “Die heb
ik sinds mijn twaalfde. Die gaan er
nooit meer af.” 

Teamwork
Opleiding

Prettige
laatste plek
Warme kleuren. Sfeervolle
meubels. Een baarkleed gemaakt
door kunstenaars. Vol trots geeft
projectleider Els Rodenburg een
rondleiding over de afdeling
Homerus. Sinds mei is hier een
palliatieve unit ingericht, waar
nieuwe cliënten hun laatste levensfase doorbrengen. “We bieden
mensen een prettige laatste plek,
met aandacht voor zorg en welzijn van alle medewerkers: arts,
verpleegkundige, verzorgende,
helpende, voedingsassistent en
schoonmaker”, aldus Els, die de
verbouwing en inrichting begeleidde. “Het zorgteam heeft geholpen
bij het uitkiezen van de meubels,
ook voor de familiekamer.” Els
wijst naar een schilderij boven
de bank. “Mooi hè? Cathleen van
Gool, onze beeldend vaktherapeut, heeft dit gemaakt. En zie je
deze waakmand?” Els pakt een
mand vol ‘verwen-dingetjes’. Van
een zachte deken tot massagelotion en chocola. “Deze mand
wordt verzorgd door de geestelijk
verzorgers. Zij staan de cliënten
en familie desgewenst bij, net als
onze maatschappelijk werkers.”
Echt teamwork dus, waarbij de
cliënt en familie centraal staan.
“We gaan uit van hun wensen.
Mensen kunnen hier ook hun eigen
sfeer creëren. Een cliënt had laatst
een grote foto van zijn hond meegenomen. Dat kan allemaal.”
Ook in haar vrije tijd is Els bezig
met dit mooie project. “Ik ben
thuis plantjes aan het kweken. En
deze spreien kwam ik tegen tijdens
het winkelen met mijn man. Ik
dacht meteen: dat is wat voor
hier.” De spreien geven de kamers
extra kleur. Met liefde en aandacht
uitgezocht.
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In beeld

Prinses in het bakkie
Het is een dag om in te lijsten.
“Absoluut!”, straalt Reinaldahuisbewoonster Joke Buijs-Rommelse
(88), die haar grootste wens in
vervulling ziet gaan. “Ik heb vroeger vaak bij mijn zoon Ron achter
op de motor gezeten, maar dat
gaat niet meer. Daarom wilde ik
heel graag een ritje maken in een
zijspan.” Speciaal voor mevrouw
Buijs komt Rick Laurens voorrijden. “Op een dikke vette HarleyDavidson”, vertelt schoondochter

Silvia, die samen met haar man
Ron ook meerijdt. Eerst naar
Zandvoort en Noordwijk aan Zee.
“Ik heb altijd vlak bij het strand
gewoond. Heerlijk om eindelijk
de zee weer eens te zien”, aldus
mevrouw Buijs.
Na een pauze in Noordwijk – met
een heerlijk lunchpakket van het
Reinalda-restaurant – gaat de
rit verder via de Bollenstreek,
Cruquius en Spaarndam. “Mijn
schoonmoeder zat als een prinses

in het bakkie”, aldus Silvia.
“Ik vind het geweldig dat Reinalda
dit mogelijk heeft gemaakt”, vult
Ron aan. “Marjolein Dompeling
heeft alles geregeld. En Rick heeft
belangeloos meegewerkt.”
Silvia: “Hij vroeg of zijn benzinegeld kon worden gedoneerd aan
Stichting Opkikker.”
En mevrouw Buijs? Die is blij dat
ze haar motorwens in de wensboom heeft gehangen. “Ik heb de
hele dag genoten!”

