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Mijn motto

Iets betekenen 
voor een ander
Tine Mulder (81) maakt graag 
kaarten. Nou ja, kaarten? Het 
zijn eerder prachtige kunstwerk
jes in 3D, soms zelfs compleet 
met lichtjes. “Dat creatieve heb 
ik altijd in de vingers gehad”, 
aldus de bewoonster van de 
afdeling Socrates. “Alles wat hier 
in de kamer hangt, heb ik zelf 
geborduurd.” Dan pakt ze een dik 
boekwerk. A ladies diary, staat 
op de voorkant. Alles in het boek 
is zelf geknipt, gestanst, geplakt, 
gevouwen en genaaid. “Ik heb er 
een jaar aan gewerkt.” Ook aan 
haar kaarten besteedt ze veel 
aandacht. “Daar leef ik voor: iets 
betekenen voor een ander, al heb 
ik hier wel geleerd mijn eigen 
grenzen te bewaken. Als ik iemand 
een zelfgemaakte kaart stuur, 
dan breng ik iets over van mezelf. 
Zo laat ik mensen merken dat ik 
om ze geef.” Van een vriendin in 
Engeland tot de medewerkers in 
het Reinaldahuis. “Zij zijn toppers. 
Dat wil ik hen met zo’n zelf
gemaakte kaart laten weten.”
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De moeite waard
Wordt u ook zo blij als het voorjaar 
wordt en de zon weer heerlijk schijnt?

Vaak zijn het de kleine dingen die het leven kleur 
geven. Zoals een potje bloeiende narcissen op de 
vensterbank. Dankzij de Stichting Vrienden van het 
Reinaldahuis werden alle bewoners onlangs ge
trakteerd op bolletjes narcissen. Een mooie manier 
om samen het voorjaar te vieren! Ook buiten zie ik 
bewoners regelmatig genieten van het voorjaar. Zo 
kom ik vaak twee dames tegen, die samen in hun 
rolstoel voor de ingang van het Reinaldahuis zitten. 

De zonnebloempjes, noem ik ze. Ze bewegen met de zon mee en genieten 
van de warmte en van elkaars gezelschap. Zulke momenten maken het 
leven de moeite waard.

De moeite waard is de titel van een prachtig gedicht, dat u in dit magazine 
kunt lezen. Wat voor mij persoonlijk het leven de moeite waard maakt? 
Dat ik van betekenis kan zijn voor een ander. In mijn werk kan ik iets 
neerzetten voor de bewoners en cliënten van Zorggroep Reinalda – en 
uiteraard ook voor de medewerkers. Ik vind het belangrijk dat onze mede
werkers hier met plezier werken en zich verder kunnen ontwikkelen. Een 
mooi voorbeeld is Josee de Bruijn, die op pagina 19 aan het woord komt. 
Binnenkort rondt ze haar tweede opleiding af in een paar jaar tijd. Wat 
extra mooi is: de kennis die zij opdoet tijdens haar opleiding deelt ze weer 
met haar collega’s binnen Zorggroep Reinalda. Dat komt de kwaliteit van 
onze zorg ten goede.

Wat het leven verder de moeite waard maakt, is dingen creëren. Ook dat 
ziet u terug in dit magazine. Op de pagina hiernaast kunt u kennismaken 
met mevrouw Mulder, die prachtige kaarten maakt. Met haar zelfgemaakte 
kunstwerkjes is zij van betekenis voor de mensen om haar heen. Een  
verhaal om blij van te worden!

Carolien Koning,
Bestuurder Zorggroep Reinalda
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Aan het woord

Wilma Kroonen (51) werkt bij de dagbesteding 
én in de zorg. “Die combibaan maakt mijn werk 
in het Reinaldahuis heel afwisselend.”

Mijn werk “Ik werkte eerst vier 
dagen in de week als verzorgende IG. 
Toen ik lichamelijke klachten kreeg, 
kwam Zorggroep Reinalda met een 
goede oplossing: een combibaan. 
Ik werk nu twee dagen in de zorg en 
twee dagen als dagbestedingscoach.”

Bij reinalda sinds… “Begin 1995. 
Op mijn negentiende startte ik met 
een interne opleiding Verpleegkunde 
in het ziekenhuis. Dat viel me best 

zwaar. In het ziekenhuis zeiden 
ze: ‘Misschien is een verpleeghuis 
wat voor jou.’ Zo belandde ik in het 
Reinaldahuis.”

Typisch reinalda “Het humanisme. 
Het Reinaldahuis is een heel open 
huis en iedereen is hier welkom. 
Diversiteit mag er zijn.”

Typisch wilMa “Ik ben rustig en sta 
overal voor open. Verder vind ik het 
fijn om aandacht te schenken aan de 
bewoners.”

leuksTe aan Mijn werk “De afwis
seling. De ene keer geef ik midden in 
de nacht sondevoeding. De volgende 
dag ben ik met bewoners aan het 
knutselen in de huiskamer van de af
deling Socrates. Het mooie aan een 
combibaan is dat ik de bewoners van 
twee kanten leer kennen. Dat helpt 
me in mijn werk.”

uiTdaging “De omschakeling vind 
ik soms lastig. Vannacht heb ik 
bijvoorbeeld een nachtdienst in de 
zorg gedraaid. Vandaag werk ik bij de 
dagbesteding. Ik heb maar een paar 
uurtjes geslapen, dus ik ben een  
beetje gaar. Ik heb dit aangegeven 
bij de planning, zodat we kunnen 
zorgen voor meer rust en balans.”

FavorieTe plek “Het atrium. 
Vooral in de kerstperiode vind ik 
het prachtig met alle lampjes. Het 
atrium is ook de plek waar we leuke 
activiteiten organiseren. Voor het 
Oktoberfest kwam ik zelfs terug van 

vakantie. Geweldig om op zo’n mid
dag bewoners te zien stralen. Dan 
weet ik waar ik het voor doe. En dan 
maakt het me niet uit dat ik een raar 
Oktoberfestpakje rondloop.”

Blij naar huis “Als ik blije gezichten 
heb gezien bij bewoners. Natuurlijk, 
fijne collega’s zijn belangrijk. Maar 
bewoners het naar de zin maken, dat 
is waarvoor we hier zijn. Dat is het 
allerbelangrijkst.”

Mooi conTacT “Laatst kwam ik 
tijdens de nachtdienst bij een bewo
ner. Midden in de nacht zei ze: ‘Hé, 
ik ken jou! Van daar.’ Mevrouw wees 
naar de huiskamer. Ze herkende me 
van de dagbesteding. Ook heb ik met 
bewoners van mijn oude afdeling 
Spinoza een goede band. Ik ga soms 
even langs voor een kort praatje.”

naasT heT werk “Ik spreek graag af 
met vriendinnen en vrienden. Verder 
wandel ik graag met de hond van 
een vriendin. Ik neem de hond soms 
ook mee naar het Reinaldahuis. Dat 
vindt niet alleen de hond leuk, maar 
ook de bewoners.”

wil alTijd nog… “Een keer 
zwemmen met dolfijnen. En ik zou 
dolgraag in de omgeving van Puglia 
naar de Trullihuisjes gaan. Dat zijn 
bijzondere huisjes; klein, wit en met 
een puntdak. Heel bijzonder!”

MoTTo “Geniet van elke dag.” 

Hé, ik ken jou!

“Geweldig om
bewoners te
zien stralen”
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Gedicht

Het leven is soms een wilde zee
Woeste golven spoelen om ons heen
We dreigen te verdrinken
En zakken naar de bodem
Wat goed dat er dan mensen zijn
Die ons leren hoe we ons hoofd 
Boven water kunnen houden

Soms is het leven een paradijs
De overdaad van bloemen
Geeft ons leven extra kleur
Spelende dieren
Laten ons lachen
Vrolijke mensen
Laten ons zien dat het leven de moeite waard is
Zo leren we van het leven zelf
Van moeilijke en van vrolijke momenten

uiTgekozen door Truus verhaar (89), 
aanleuner en deelneMer gespreksgroep

“Ik ging altijd graag naar zee. Daarom 
spreekt dit gedicht me zo aan. Het leven 
is ook net een zee, met hoogte en 
dieptepunten. Zelf heb ik net een vervelende 
tijd achter de rug met acht sterfgevallen in 
mijn omgeving. Maar gelukkig schijnt de zon 
weer en staat het voorjaar voor de deur. Daar 
fleur ik van op, net als van de gespreksgroep. 
Daar delen we mooie gedichten, verhalen 
en muziek. Dat maakt het leven voor mij de 
moeite waard.”

De m
oeite waard

Gerard van Midden
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Voor altijd samen
Thea en Piet Braam zijn al 67 jaar getrouwd. 
En gelukkig nog altijd samen. “Ik zei tegen 

onze dochter: we gaan niet uit elkaar!”

Als tieners leerden 
Thea (87) en Piet (86) 
elkaar kennen. “Piet 

was een vriend van mijn 
broer. Hij kwam vaak bij ons 
thuis”, vertelt Thea, die op 
haar twintigste ineens oog 
kreeg voor die ‘knappe vent’. 
“We waren in het Patronaat 
aan het oefenen voor een 
toneelstuk. Toen Piet tijdens 
de repetitie mijn polsen 
vastpakte, gebeurde het. 
Ineens sprong de vonk over.” 
Thea werkte op dat moment 
als leerlingverkoopster bij 
de Hema. “Mijn collega’s 
zeiden: ‘Wat moet je met 
zo’n oude vent?’”, lacht ze. 
“Maar hij is negen maanden 
jonger dan ik.”
Na hun trouwen woonde 
het stel vijf jaar in bij Thea’s 
ouders. “Toen ik zwanger 
was van de derde kregen we 
een eigen flat in Parkwijk. 
Vijftien jaar later verhuis
den we naar een vrij huis in 
Molenwijk. Zo heerlijk!” 
Inmiddels werkte Piet al 
jarenlang in de glasinstru
mentmakerij. Eerst als 
glasslijper, later als eigen 
baas. “Dat was soms zwaar. 
Ik moest af en toe geld 
lenen, zodat Thea bood
schappen voor het gezin kon 
doen.”
Nee, rijk waren ze niet. 
Maar een rijk leven samen? 
“Dat hebben we zeker”, 
knikt Thea, die trots is op 

haar drie kinderen, zes 
kleinkinderen en twee 
achterkleinkinderen. “En we 
hebben samen mooie reizen 
gemaakt. Naar Roemenië, 
Joegoslavië, Malta…”
“… en met de bus door 
Griekenland”, vult Piet aan. 
Dan, met een lach: “Dat is 
een voordeel als je vroeg 
trouwt: dan ben je ook weer 
vroeg uit de kinderen.” Het 
geheim van hun huwelijk? 
Daar hoeft Piet niet lang 
over na te denken. “We 
hebben veel lol samen.”
“En we delen lief en leed 
met elkaar”, zegt Thea. “Ook 
de nare dingen kunnen 
we samen bespreken.” 
Bijvoorbeeld de achteruit
gang, die hoort bij het ouder 
worden. Bij Thea laat het 
geheugen haar steeds meer 
in de steek, bij Piet is het 
zijn lichaam. “Hij lag thuis 
een paar keer op de grond”, 
aldus Thea. 
Piet: “Onze dochters en 
een kleindochter hadden 
een rooster gemaakt om 
ons thuis te verzorgen. Tot 
onze dochter zei: ‘Dit gaat 
zo niet langer.’ ‘Dat snap ik’, 
zei ik, ‘maar we gaan niet 
uit elkaar!’ Gelukkig konden 
we samen een appartement 
krijgen in het Reinaldahuis.” 
Op de afdeling Coornhert 
zijn zij meer dan tevreden. 
“Zolang we maar samen 
zijn.” 

Bewoners voorgesteld
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“We hebben veel 
lol samen”
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Zingen in de bus
Drie dagen in de week zijn vrijwilligers Truus 
en Ab Floris (beiden 72) actief voor Zorggroep 
Reinalda. “We horen hier de mooiste verhalen.”

MeT pensioen Truus: “Mijn ouders 
woonden in het Reinaldahuis. Daar 
ben ik in 2006 vrijwilliger geworden. 
Elke week ging ik op bezoek bij een 
bewoonster. Later ben ik op verschil
lende afdelingen gaan helpen.” 
Ab: “Ik ben bijna 45 jaar vrachtwa
genchauffeur geweest bij DHL. Toen 
ik zeven jaar geleden met pensioen 
ging, zocht Zorggroep Reinalda 
chauffeurs voor pendeldiensten met 
de Reinaldabus. Dus hupsakee, toen 
ben ik ook vrijwilliger geworden.”

rondje wesTzaan Ab: “Als Truus aan 
het werk was op de afdeling, ging 
ik weleens langs. Ik zag bewoners 
die vaak de hele dag binnen zitten. 
Daarom vroeg ik aan vrijwilligers
coördinator Marjolein Dompeling: 
‘Kan ik ze een keer meenemen naar 
de Waterleidingduinen?’ Zo zijn 
Truus en ik begonnen met onze 
ritjes. Ik als chauffeur, zij als bege
leider.” 
Truus: “Op maandag en vrijdag gaan 
we op pad. We vragen bewoners 
altijd eerst: ‘Wat willen jullie?’ De ene 
keer doen we een rondje IJmuiden, 
Bloemendaal en Zandvoort. Of we 
gaan richting Westzaan. Onderweg 
wordt er vaak samen gezongen. 
Ik heb thuis een bandje opgeno
men met meezingliedjes van 1950 
tot 1980. Van Lou Bandy tot Elvis 
Presley.”

laaTsTe wens Ab: “We hebben ook 
wat ritjes mogen maken voor de 
wensboom. Zo wilde een bewoner 
dolgraag naar de bruiloft van een 

Vrijwilligers

kleinkind. We zijn die dag opgeno
men in de gastenkring en hebben de 
hele bruiloft meegevierd.” 
Truus: “Er was ook een bewoonster 
die kort te leven had en nog één keer 
naar haar broer in Dedemsvaart wil
de. We hebben haar toen gebracht. 
Twee weken daarna hoorden we dat 
ze was overleden. Heel bijzonder dat 
we haar laatste wens nog konden 
laten uitkomen.”

Bakkie Bij de heMa Ab: “Op dinsdag 
zijn we ook in het Reinaldahuis. 
’s Ochtends rijd ik de pendeldienst 
naar Schalkwijk. Daar kunnen men
sen zelf hun boodschappen doen. Er 
is ook een mevrouw die altijd koffie 
gaat drinken bij de Hema. Dat is voor 
haar het uitje van 
de week.” 
Truus: “Op dins
dagmiddag help ik 
bij de handwerk
club. Bewoners die 
het leuk vinden, 
kunnen om half 
drie langswippen 
in de activiteitenruimte onder de 
trap in het atrium. U hoeft geen 
ervaring te hebben met handwerken; 
iedereen kan meedoen.”

kip Florence Ab: “Wat ook leuk was 
om te doen: de kippetjes! Een tijdje 
geleden stond er een broedmachi
ne in het Reinaldahuis. Truus en ik 
hebben een kippenren gemaakt en 
zorgden voor de eieren. Tegen de 
medewerkers van Reinalda zeiden 
we: ‘Bel ons als de eieren uitkomen.’” 

Truus: “Dus toen werden we om 
twee uur ’s nachts gebeld. Het 
eerste kippetje hebben we Florence 
Nightingale genoemd. De kippe
tjes waren een groot succes bij de 
bewoners.”

op en neer Ab: “We hebben een 
caravan in Vierhouten. Zodra het 
mooi weer wordt, zitten we daar een 

deel van de week. 
Maar voor ons 
vrijwilligerswerk 
bij Reinalda komen 
we altijd terug. 
Elke week honderd 
kilometer heen en 
weer terug. Dat 
hebben we graag 

voor de bewoners over.” 
Truus: “Als vrijwilliger doe ik het ook 
voor mezelf. Ik geniet van het contact 
met de bewoners. We horen hier 
de mooiste verhalen. Bijvoorbeeld 
van een bewoner die in de oorlog 
verzetsstrijder was. Hij was bijna 
honderd en kwetsbaar, maar in de 
oorlog sprong hij met een parachute 
uit een vliegtuig. Meneer is alweer 
een paar jaar geleden overleden, 
maar zijn verhalen zal ik nooit 
vergeten.” 

“De kippetjes 
waren een 

groot succes”



Voorjaar 
in huis

Bewoners werden onlangs getrakteerd op een 
vrolijke lentegroet én een potje narcissen. 

Samen vieren we de lente!
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Fotoreportage
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Ook in De Roos waren bewoners blij met hun 
narcissen, onder wie mevrouw Joosten.

Meneer Jansen ging ook met een bakje bollen 
naar huis. Nog even en ze komen tot bloei. 

Dit is mevrouw Bloem. Met narcissen. In De Roos. 
Bloemrijker dan dit wordt het niet!

1  De ‘bloemenmeisjes’ van Reinalda: van links naar rechts 
vrijwilligers Lia Janssen, Wil Boekelaar, Ciska Hermans en 
Annelies van het Nederend.

2  De bolletjes narcissen zijn een lentepresentje van de Stichting 
Vrienden van het Reinaldahuis.

3  Mevrouw Buijs kijkt elk jaar uit naar de lente. “Lekker weer naar 
buiten, in het zonnetje!”

4  Cisca en Annelies delen narcissen uit in het Reinaldahuis. “Heeft u 
ook roze?”, aldus één van de bewoners.

5  “Bedankt, hier ben ik blij mee”, aldus meneer Teeuwen, die sinds 
kort in het Reinaldahuis woont. “Ik voelde me hier meteen thuis.”

6  Op naar de huur en koopwoningen! Lia en Annelies hebben nog 
genoeg bolletjes om uit te delen.

7  “Schattig hoor, die bolletjes”, aldus mevrouw Van den Broek, die 
altijd dol was op tuinieren.

8  “Ik word blij van de lente”, vertelt mevrouw Munk. “Van de kro
kus sen langs de Prins Bernhardlaan, de zon, een fluitende merel.”

6 7

8
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Mijn vak

dat het geen nut heeft om op hoge 
leeftijd op je voeding te letten. Dat 
heeft het juist wel! Goede en geva
rieerde voeding zorgt dat je langer 

fit en vitaal blijft. Ook 
op je negentigste kun 
je met goede voeding 
je spiermassa op peil 
houden. Dat kan eraan 
bijdragen dat je langer 
kunt lopen.” Een ander 
misverstand: je mag 
maar twee eieren per 
week eten. “Je kunt 
gerust elke dag een ei 
eten. Eiwitten zijn de 
bouwstenen van ons 
lichaam.”

Weer zelf eten
Onlangs kwam een cli
ent in het Reinaldahuis 
revalideren. “Toen hij 
binnenkwam, kreeg 
hij alleen voeding via 
de sonde. Stapsgewijs 
hebben we hem bege
leid, zodat hij steeds 
meer kon eten. Elke 
week zag hij er beter 

uit. Ik zag hem echt opleven. Toen hij 
naar huis ging, kon hij weer volledig 
zelf eten. Hoe mooi is dat? Als diëtist 
vind ik het geweldig dat ik eraan 
kan bijdragen dat iemand zo lang 
mogelijk gezond blijft, met kwaliteit 
van leven. En dat mensen kunnen 
genieten van eten en drinken.” Dat 
doet Myrna zelf ook. Haar favoriete 
maaltje? Daar hoeft ze niet lang over 
na te denken. “Lasagne!” 

Elke kilo telt
behandelaars werkt Myrna veel 
samen. “Bijvoorbeeld met de logo
pedist, als een cliënt slikproblemen 
heeft. Er zijn ook cliënten die hun 

bestek of beker niet goed meer kun
nen vasthouden. Daardoor gaat eten 
of drinken moeilijker. Dan vraag ik 
de ergotherapeut om hulp. Want we 
willen natuurlijk graag dat cliënten 
zo lang mogelijk dingen zelfstandig 
kunnen doen.”

Bouwstenen
Regelmatig hoort Myrna misverstan
den over voeding. “Bijvoorbeeld 

“Ik zag deze meneer per 
week opleven”

A ls tiener keek Myrna graag 
naar ziekenhuisprogramma’s 
op tv. “De gezondheidszorg 

heb ik altijd al interessant gevon
den. Daarom heb ik 
gekozen voor een 
baan in de zorg, als 
diëtist. Het mooiste 
aan mijn vak? Dat ik 
soms al met iets kleins 
iemands kwaliteit van 
leven kan verbeteren. 
Bijvoorbeeld voor een 
cliënt met een pijnlijke 
wond. Als diëtist kijk ik 
dan: wat eet deze cli
ent op een dag? Soms 
blijkt dat iemand 
te weinig eiwitten 
binnenkrijgt. Met wat 
extra tussendoortjes 
kun je zorgen voor 
meer eiwitten in het 
lijf, waardoor de wond 
sneller geneest. Een 
extra schaaltje kwark 
of boterham met kaas 
kan zo belangrijk zijn.”

Teamwork
Sinds een jaar werkt de 25jarige 
Myrna in het Reinaldahuis. “Ik heb 
veel contact met de collega’s uit de 
zorg. Ze vragen bijvoorbeeld: ‘Deze 
bewoner valt af. Kunnen we iets 
extra’s geven?’ Samen gaan we dan 
op zoek naar een goede oplossing. 
Geweldig als een bewoner een week 
later stralend zegt: ‘Myrna, ik ben 
een kilo aangekomen!’ Elke kilo is 
een prestatie.” Ook met collega

Myrna Gijsbers werkt als diëtist in het Reinaldahuis.
“Een extra schaaltje kwark kan zo belangrijk zijn.”



In gesprek
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Elke zes weken luncht Carolien 
Koning samen met een aantal 
medewerkers. “Daar ben ik in 

2018 mee gestart”, aldus de bestuur
der van Zorggroep Reinalda. “Het is 
een leuke manier om in contact te 
zijn met medewerkers en te horen 
wat er leeft. Tijdens de lunch kunnen 
zij hun vragen bij mij neerleggen. En 
ik kan aan medewerkers vragen hoe 
zij over bepaalde dingen denken of 
waar ze tegenaan lopen. Het leuke 
is dat allerlei soorten collega’s zich 
aanmelden voor de lunch. Van colle
ga’s van de receptie en het restau
rant tot zorgcollega’s.” 

Luisterend oor
Vandaag lunchen teammanagers 
Marinda Perkins en Henk Bosch mee. 
Ook Jessica Koese, gastvrouw op de 

afdeling Socrates, is van de partij. 
“Van collega’s hoorde ik dat de lunch 
gezellig is en dat Carolien een goed 
luisterend oor heeft. Daarom heb ik 
me opgegeven. Het is ook leuk om 
collega’s van andere afdelingen te 
ontmoeten en ervaringen uit te wis
selen.” Zelf bracht Jessica een voor 
haar belangrijk onderwerp in. “Ik 
heb jonge schoolgaande kinderen. 
Daardoor kan ik ’s ochtends niet om 
zeven uur starten. Ik was benieuwd 
hoe collega’s hiermee omgaan. Ook 
vond ik het interessant om te horen 
wat Carolien denkt over de combina
tie van kinderen en werktijden.”

Serieus en leuk
Tijdens medewerkerslunches is vaak 
een lid van de Ondernemingsraad 
aanwezig. Dit keer ORlid en ver

Het is dinsdag, twaalf uur. Tijd voor de medewerkers
lunch! Informeel, ontspannen én nuttig.

zorgende IG Ahmad Juman. “De 
sfeer was informeel en ontspan
nen”, aldus Ahmad. “We hebben 
het gehad over serieuze zaken, die 
belangrijk zijn voor medewerkers en 
bewoners. Maar het ging ook over 
leuke dingen. Bijvoorbeeld over de 
verbouwde Koepel in Haarlem. En 
we hebben nog lekker geluncht ook. 
Complimenten voor de collega’s van 
het restaurant!” 

Vlnr:
Ahmad Juman, 
Jessica Koese, 
Marinda Perkins, 
Henk Bosch en 
Carolien Koning.

Broodjes bij de bestuurder

Lunch mee of klop aan

Wil jij ook een keer aanschuiven bij 
de medewerkerslunch? Houd je mail 
en de UHMT-nieuwsbrief in de gaten! 
Overigens kun je ook op andere 
momenten aankloppen bij bestuurder 
Carolien Koning. “Als mijn deur open-
staat, kun je altijd binnenlopen”, aldus 
Carolien.
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Mijn club

Woensdag 
sjoelmiddag
Elke woensdagmiddag 
komt de sjoelclub bij elkaar 
in het Reinaldahuis. “Alles 
op de drie, Charlotte!”

In het atrium staan de sjoelbakken 
deze middag klaar. De sjoelclub 
heeft er zin in. “Ik kijk hier elke 

week naar uit. Het is ontzettend gezel
lig”, zegt Marga Boerée. 
Sil Lagerweij knikt. “Leuk hoor, met 
vrouwen onder elkaar.”
“Je hoort nog eens wat”, vult Ria 
Tervoort aan. “Geen geroddel hoor, 
daar doen we niet aan. We zitten een 
beetje slap te ouwenelen.” Over ditjes 
en datjes. En wat pijntjes hier en daar, 
lacht Marga. “Want we zijn van de club 
van PHPD. Pijntje Hier, Pijntje Daar.”
Maar sjoelen, dat gaat nog prima. 
Charlotte Mulder laat de stenen over 
het hout zoeven. “Alles op de drie, 
Charlotte!”, moedigt Jo van der Mije 
aan. En jawel, even later vliegt een 
steen in het vakje van de drie. “Goed 
zo!”, klinkt het goedkeurend.
De sfeer is gemoedelijk bij de club, die 
zo’n acht jaar geleden werd opgericht 
door Kitty Roukes. “Dit clubje komt 
voort uit enkele dames die koersbal
den. Omdat koersballen voor sommi
gen iets te zwaar werd, zei iemand: 
‘Kunnen we niet gaan sjoelen?’” 
En zo was ‘woensdag sjoelmiddag’ 
geboren. De tien leden zijn vooral 
bewoners van de koop en huurappar
tementen. Kitty woont verderop in de 
stad. “Toen ik dertien jaar geleden in 
Haarlem kwam wonen, ben ik vrijwil
liger geworden in het Reinaldahuis. 
Ik heb altijd vrijwilligerswerk gedaan. 
Van een museum tot de Voedselbank. 
Ik moet onder de mensen zijn.” 
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Mijn club

Op de groepsfoto hiernaast, vanaf 
links met de klok mee: Charlotte 
Mulder, Jo van der Mije, Marga 
Boerée, Henny van Ling, Sil Lagerweij, 
Ria Tervoort, Kitty Roukes en Loes 
Peppelman.

Niet op de foto: Hennie Dekker en 
Laura Brink.

Dit geldt voor alle sjoelers, van wie 
sommigen ook vrijwilliger zijn bij het 
Reinaldahuis. Zo schenken Marga 
en Ria elke week koffie op de koffie
ochtend voor bewoners van de koop 
en de huur. “Ik heb genoeg te doen”, 
aldus Marga, die in het Reinaldahuis 
ook meedoet aan handwerken, zingen 
en gymmen. 
“We zijn een groep actieve vrouwen”, 
zegt Kitty, die ieder jaar een uitje voor 
de club organiseert. “De ene keer 
gaan we samen naar het pannenkoe
kenhuis. Of we eten winterstamppot 
in Wijk aan Zee.”
“Het is altijd gezellig”, vindt Ria. “En 
we zijn ook begaan met elkaar.”
“Als één van ons jarig is, stuur ik een 
zelfgemaakt kaartje”, zegt Charlotte 
Mulder, die meldt dat er altijd sportief 
wordt gesjoeld. “Valsspelers hebben 
we niet. Het maakt me ook nooit uit 
of ik win of verlies.” Iedereen moedigt 
iedereen aan. Zoals nu.
“Waar moetie in?” vraagt Marga, die 
bijna aan het eind van haar stapel 
stenen is.
“In de vier”, wijst Ria.
Marga knikt. Legt aan. Lanceert de 
sjoelsteen. En hop! In de vier. 
Een klein applausje klinkt. “Je hebt 
103 punten. Kampioen hoor!”
En dan is het tijd voor koffie. Nog 
meer kletsen. Nog een bakkie. En dan 
zit de woensdag sjoelmiddag er weer 
op. “Tot volgende week allemaal!” 



“deze kloMp is gemaakt door Wout, ‘De man van 
hout’. Hij kon alles maken van hout; van kapstok tot 
vogelhuisje. Hij zaagde en timmerde, ik schilderde. 
We waren helemaal op elkaar ingespeeld.”

De schatkamer
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Jo van Schooten-Hulsebosch (90),
bewoner Reinaldahuis

“MeT diT schilderij 
ben ik meer dan ze
venhonderd uur bezig 
geweest. Het is een 
gobelin, met heel klei
ne steekjes. Borduren 
lukt niet meer, maar 
diamond painting wel. 
Dat doe ik nu graag.”

“diT harTje heb ik van mijn 
dochter gekregen. Omdat ze 
zo gek is op haar moeder. Ik 
heb een goede band met mijn 
dochter en vijf zoons. Het zijn 
schatten.”

“ik heB wouT ontmoet bij Schröder Dansschool. Hij 
was mijn eerste vriendje – en nooit een ander. We 
zijn bijna 67 jaar getrouwd geweest. Vorig jaar zijn we 
samen naar het Reinaldahuis verhuisd. Wout naar afde
ling Plato, ik naar Multatuli. Op 10 januari is hij overle
den. Het leukste aan Wout? Alles! Ik had niets beters 
kunnen doen dan met hem te trouwen.”

“Mijn schoonouders had
den een melkwijk. Toen wij 
zes jaar verkering hadden, zijn 
Wout en ik een melkzaak be
gonnen in de voorkamer van 
ons huis op de Vergierdeweg. 
We hebben Zuivelhuis Oud 
Schoten negentien jaar gehad. 
Tot er op de hoek van de straat 
een supermarkt kwam. Tegen 
de grote jongens konden we 
niet op.”

“deze vlinders 
maak ik zelf. Ik 
denk dat ik er al 
twee duizend heb 
gemaakt.” Dan, met 
een lach: “Ik moet 
nog lang blijven 
leven, want ik heb 
nog een heleboel 
papier.”

Jo en Wout (rechts) met pa en 
ma Van Schooten.
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aan het Spaarne. Daar kwam ik ook 
vaak met mijn man Leo.” Samen 
met Leo runde ze jarenlang een 
grote melkwijk in Overveen. “Op zijn 
62e zei Leo: we stoppen ermee en 
gaan samen genieten. We zouden 
het Pieterpad gaan lopen, we zaten 
vol plannen. Maar toen bleek Leo 
ziek. Een jaar later was hij er niet 
meer. We hadden gehoopt samen 
oud te worden, maar het leven gaat 
door. Ik ben heel blij dat ik hier ben 
beland. Tot mijn achttiende heb ik 
ook op het Zuider Buiten Spaarne 
gewoond, op nummer 118 en 124. 
Waar ik nu woon, was toen Bakkers 
Houthandel. Weet je, ik zou het zo 
graag aan mijn moeder vertellen. 
Mam, ik ben weer terug op ons stek
kie. En ik ben hier heel gelukkig.” 

Gelukkig aan het Spaarne

‘Ben jij niet Regien, van vroeger?’ Het 
was zo gezellig.” Die middag, aan een 
wijntje, besloot mevrouw Van der 
Hoeven: ik kom hier vaker!
Inmiddels is ze al vijf jaar een vaste 
gast in De Roos. Klaverjassen, gym
men op muziek, kaarten maken; 
ze doet van alles. “Ik kom hier heel 
graag. De mensen zijn geweldig.” 
Ook bij de zaterdagsoos komt ze 
elke veertien dagen een wijntje 
drinken. “Dat is goedkoper dan de 
kroeg”, zegt ze met een knipoog. 
“Maar ik ga ook graag naar de kroeg 
hoor. Vooral In Den Swarten Hondt 

Haar favoriete plek in huis? 
Daar hoeft Regina van der 
Hoeven niet lang over na 

te denken. “Hier, in deze stoel. Met 
mijn puzzelboekje en uitzicht op 
het Spaarne. Er komt hier van alles 
voorbij. Sloepen. Sleepboten, die ik 
trouwens allemaal ken. En eens per 
jaar de grote boot van Sinterklaas.” 
Toen ze hier zo’n jaar woonde, kreeg 
ze op een dag een kaartje in de bus. 
“Het was een uitnodiging voor een 
open dag in De Roos. Ik dacht: kan 
mij het schelen, ik ga kijken. Toen 
ik binnenkwam, hoorde ik meteen: 

De Roos is er ook voor mensen uit de buurt. Zoals 
Regina van der Hoeven (78), die aan het Zuider Buiten 
Spaarne woont.

In de buurt
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Een gelukkig man
Vergadertijger. Levensgenieter. Vrijwilliger. 
Aanleuner Bob Uijtenhoorn (88) is het allemaal.

Ik ben geboren in OudWest in 
Amsterdam. Op mijn negentien
de ging ik in Haarlem werken 

bij een kleine drukkerij. Daar heb ik 
mijn vrouw Annie ontmoet, die in 
de huishouding werkte. Na een paar 
maanden moest ik in dienst. Met het 
Korps Mariniers ben ik naar Papoea 
Nieuw Guinea gegaan. Toen ik uit 
dienst kwam, ben 
ik weer gaan wer
ken in de grafische 
industrie. Eerst als 
leerling, daarna 
als gezel. Dat had je toen nog. Ik heb 
gewerkt als machinezetter en later 
op kantoor als orderbegeleider. Via 
BoomRuygrok op de Gedempte 

“ Oude Gracht, waar ik toen werkte, 
konden Annie en ik een flat huren 
aan de Rijksstraatweg. Daar zijn onze 
twee zonen geboren.”

Vergadertijger
“Waar ik het meest trots op ben? 
Toch wel wat ik voor de grafische 
industrie heb kunnen betekenen. 

Ik heb een goede 
bijdrage kunnen 
leveren voor de 
medewerkers. 
Onder andere 

als Ondernemingsraadlid en lid 
van de Ontslagcommissie van de 
grafische industrie. Ook zat ik in het 
bestuur van de Grafische School. 

Mijn hele leven heb ik in besturen 
en commissies gezeten. Ik wil graag 
een bijdrage leveren aan waar ik 
op dat moment mee bezig ben. Bij 
de badmintonvereniging ben ik 
bijvoorbeeld penningmeestersecre
taris geweest. En hier bij Reinalda 
heb ik in de Cliëntenraad en de 
Huurderscommissie gezeten. Ook 
zat ik in het bestuur van de Stichting 
Vrienden van het Reinaldahuis.” 
Met een lach: “Een vergadertijger 
noemen ze dat.”

Noorse postboot
“Sinds 2005 woon 
ik in een aanleun
woning naast het 
Reinaldahuis. Mijn 
vrouw en ik waren de 
eerste bewoners. In 
2013 is Annie overle
den, waarna ik me 
erg eenzaam voelde. 
Ik heb daarom een 

aquarium gekocht. Dan had ik ten
minste een beetje aanspraak.” Weer 
die lach. “Tja, had ik Ida eerder leren 
kennen, dan had ik nooit een aquari
um hoeven kopen.” Ida, bewoonster 
van een koopappartement naast het 
Reinaldahuis, is sinds vier jaar zijn 
vriendin. “Ik heb haar ontmoet in 
het restaurant van het Reinaldahuis. 
Onvoorstelbaar! Ik had nooit kunnen 
denken dat ik weer zo gelukkig zou 
worden. We gaan graag samen naar 
het concertgebouw, museum of een 
dagje naar Hoorn of Amsterdam. 
En elke woensdag schenken we 
koffie bij het koffieuurtje in het 
Reinaldahuis. We zijn samen ook 
naar het Zwarte Woud geweest. En 
met de Hurtigruten postboot zijn we 
langs 34 Noorse havens gevaren. 
Ik bof dat ik Ida heb leren kennen. 
En ik prijs me gelukkig met mijn 
familie. Vorig jaar stonden ze op 
mijn verjaardag met z’n allen onder 
mijn raam te zingen, met een grote 
scheepstoeter. Mooi toch? Ja, hier zit 
een gelukkig man.” 

Mijn leven

“Ik bof dat ik Ida 
heb leren kennen”
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De kick van 
nieuwe kennis
Zet de champagne maar koud! 
Want binnenkort ontvangt Josee 
de Bruijn (55) haar tweede diplo-
ma in drie jaar tijd. “In 2019 heb ik 
de opleiding tot verpleegkundige 
afgerond. Daarna ben ik gestart 
met de opleiding tot geriatriever-
pleegkundige. Ik had nooit ge-
dacht dat ik dit zou kunnen. Ik kan 
namelijk niet zo goed leren. Soms 
denk ik: waar ben ik aan begon-
nen? Maar ik vind het gewoon leuk 
om mezelf te blijven uitdagen. Het 
geeft een kick om nieuwe kennis 
op te doen en die toe te passen in 
de praktijk.” 
Josee werkt inmiddels acht jaar 
bij Zorggroep Reinalda. Eerst in de 
thuiszorg, nu op de afdeling Plato 
in het Reinaldahuis. “Sinds 1986 
werk ik in de ouderenzorg. In al die 
jaren zijn er zoveel nieuwe ontwik-
kelingen. Tijdens mijn opleiding 
word ik weer bijgespijkerd volgens 
de laatste inzichten. Het mooie 
van deze opleiding is dat die echt 
is toegespitst op de ouderenzorg. 
Er is veel aandacht voor aandoe-
ningen als dementie, parkinson en 
diabetes. Ook leren we veel over 
de medicatie, therapie en begelei-
ding die je kunt geven tijdens het 
ziekteproces. Ik krijg zo nog meer 
inzicht in wat ik voor een bewoner 
kan betekenen.”
Veel medewerkers krijgen – net 
als Josee – de kans om verder 
te leren en zich te specialiseren. 
“Zorggroep Reinalda is sterk in het 
opleiden, begeleiden en onder-
steunen van medewerkers, leerlin-
gen en stagiairs”, vindt Josee. “Zo 
gaat de kwaliteit van zorg steeds 
verder omhoog.”
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Opleiding



radijsjes. Tomaten. Hyacinten. 
Op de vijfde verdieping van het 
Reinaldahuis groeit en bloeit van 
alles! Met dank aan het project 
Groene Vingers. Elke vrijdagoch
tend tuinieren bewoners op de 
vijfde onder leiding van dagbeste
dingscoach Corry Villari. Ook Guus 
van de Griendt (85) is vandaag 
weer van de partij. Wat hij het 
leukst vindt? Zijn ogen beginnen 
te glimmen en twee armen gaan 
de lucht in. “De koffie!” En daarna 

lekker aan de slag. “Vroeger 
hadden we een volkstuintje op de 
Oude Schipholweg. We aten altijd 
groenten uit eigen tuin”, aldus 
meneer Van de Griendt. 
“De andere bewoners vragen 
hem vaak om tips. Bijvoorbeeld 
hoe diep het zaadje in de aarde 
moet”, vertelt Corry, bedenker van 
het project Groene Vingers. “Het 
begon met de moestuintjes van 
Albert Heijn. Toen dacht ik: waar
om gaan we niet tuinieren met de 

bewoners? Het is hartstikke leuk 
om iets te zien groeien en met je 
handen bezig te zijn.” Dat kan in 
de verrijdbare groeibakken, mo
gelijk gemaakt door de Stichting 
Vrienden van het Reinaldahuis en 
Intratuin. Uit Corry’s telefoon klin
ken intussen vogelgeluiden. Tijd 
om te tuinieren! De handen van 
meneer Van de Griendt verdwijnen 
in de aarde. In gedachten is hij 
weer even terug in zijn volkstuin. 
Hup radijs, doe je best!

Groene vingers in actie

In beeld


