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Zeehos
BBQ op het plein
1 juli

Rock en Rolstoel familiedag
31 juli

Rozer
Cocktail avond
15 juli

Karaoke 
12 augustus

Chinees Buffet
26 augustus

Vrijetijdsclub
Dagtocht Drievliet 
7 juli

Dagtocht Muiderslot
21 juli 

Dagtocht Madurodam
9 september

Dagtocht fruitcorso Tiel
17 september

Meer informatie over deze en 
nog veel meer activiteiten?  
Bel dan even met de afdeling 
Vrije tijd en Vrijwilligers:  
0252 345 797 

Even 
voorstellen!
De afgelopen jaren is Onze krant 
vaste prik geworden binnen 
Raamwerk. Om de krant mogelijk 
te maken zijn er mensen nodig die 
artikelen schrijven. Sinds februari 
ben ik daar mee bezig. Even voor
stellen dus!

Ik ben Gea Verkade, 24 jaar oud  
en inmiddels al een aantal jaar actief 
binnen Raamwerk. Vijf jaar geleden 
begon ik als stagiaire bij  
de Waterjuffers op de Hafakker  
en daarna ben ik aangenomen als 
inval kracht. Daarbij werkte ik op  
alle dagbestedingslocaties binnen  
de Hafakker. Inmiddels ben ik 
vier dagen per week werkzaam op  
het CAT-gebouw en doe dit uiteraard 
met heel veel plezier!

De komende tijd zal ik mee gaan 
draaien binnen het redactieteam van 
Onze krant. Ik zie dit als een leuke 
uitdaging en een extra toevoeging 
aan het werk met en voor de cliënten 
van Raamwerk. De bedoeling van  
de krant is onder andere door te laten 
zien wat er allemaal mogelijk is binnen 
Raamwerk VOOR onze cliënten. Ik ga 
hierin mijn steentje bij dragen door 
het schrijven van leuke, enthousiaste 
artikelen!

Activiteiten 
deze zomer

Al heel lang vindt Arnold modelbouw leuk.  
Hij heeft de kunst afgekeken van zijn broer, 
die ook modellen bouwde. Het is een precies 
werk waarin je geduld moet hebben met de 
kleine onderdelen. Arnold is er erg goed in.
 

‘Het gaat niet alleen om het 
bouwen, maar ook om de  
geschiedenis achter het model’

‘Het maken van modellen vind ik erg leuk  
om te doen. Ik maak vaak legervoertuigen  
zoals motoren, vliegtuigen, tanks en auto`s.  
Het gaat niet alleen om het bouwen, maar  
ook om de geschiedenis achter het model  
wat ik gemaakt heb.’

Wat Arnold’s hobby echt speciaal maakt is  
dat Arnold de modellen ook in het echt gezien 
heeft. ‘Ik zat in het korps commando’s. Ik ben 
in landen geweest als Libanon, Egypte en Israël. 
Hier heb ik veel legervoertuigen gezien wat ik 
wel mooi vind.’ 

Arnold is nu bezig met een tank, de C7P.  
Deze heeft hij speciaal van internet besteld, 
omdat de C7P niet in Nederland te krijgen is. 
Succes met je tank Arnold!

Heb jij ook een leuke 
of bijzondere hobby? 
Stuur dan even een mailtje naar  
communicatie@hetraamwerk.nl  
en wie weet sta jij met je hobby in 
de volgende editie van Onze krant.

TEKST EN FOTO LEO KLINKENBERG

Modelbouw
De hobby van Arnold Kerkvliet jr.

Welkom
Gea Verkade
Redactie Onze krant



Wil je ook een bijzondere baan?
Heb je na het lezen van deze leuke 
verhalen ook zin in een bijzondere 
baan? Overleg dan met je begeleider 
of je je bij jobcoach Monique kan 
aanmelden.
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Tips voor  
leuke banen:

Restaurant
Gasten
bedienen 

Maregroep 
Post bezorgen

Hema
Helpen 
in de winkel 

In de tuin
Planten 
verzorgen

Bakker
Bakken 
in de bakkerij

Vera
Vera is een echte carrièretijger, ze 
heeft namelijk drie verschillende banen!  
Ze werkt in een pannenkoekenhuis,  
geeft les op haar oude basisschool en op 
donderdagen werkt ze in de bediening 
op het oude station in Lisse. Daar is het 
lekker druk door toeristen die naar de 
Keukenhof komen. Speciaal voor deze 
toeristen heeft Vera geoefend op haar 
Duits: Auf wiedersehen! Vera’s specialiteit 
is poleren: het oppoetsen van glazen 
zodat ze mooi glanzen.  

Vera’s specialiteit is het  
oppoetsen van glazen

 
Jobcoach Monique
Vera heeft deze banen samen met  
haar moeder gevonden, maar ook  
vanuit Raamwerk wordt ze geholpen.  
Een keer per week heeft ze een gesprek 
met Monique. Monique is jobcoach 
dagbesteding bij Raamwerk. Dat betekent 

dat Monique een werkplek buiten 
Raamwerk zoekt die zo goed mogelijk 
aansluit bij jouw wensen. Monique is 
eigenlijk de hele dag onderweg om 
mensen in de bedrijven te bezoeken en 
hen te assisteren bij het werk. Om alles 
goed te laten verlopen gaat Monique de 
eerste tijd mee en laat het dan langzaam 
los wanneer iedereen aan elkaar gewend 
is. Op deze manier hebben nu al meer 
dan 20 personen een bijzondere baan. 
Mensen die via Monique werken hebben 
vaak werk in een bedrijf zoals de Hema  
of de Blokker, maar er zijn ook mensen  
die juist iets anders willen. 

Veel cliënten van Raamwerk hebben een baan, als een vorm van 
dagbesteding. De één werkt bij Raamwerk, de ander bij een bedrijf. 
Werken buiten Raamwerk is leuk en super leerzaam. Het is ook een 
goede kans om nieuwe mensen te ontmoeten. Wij vroegen Vera, 
Michel en Richard om te vertellen over hun bijzondere baan.

TEKST MICHEL VAN TONGEREN  FOTO’S LEO KLINKENBERG

Bijzonder werken  
bij een gewoon bedrijf
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Michel
Michel is zo’n iemand met een bijzondere 
baan. Michel werkt in een oude bunker in 
een duin in Noordwijk. In deze bunker is 
het museum Engelandvaarders gevestigd. 
Engelandvaarders waren mensen die in 
de oorlog naar Engeland vluchtten met 
allerlei kleine bootjes, zoals een kano met 
een zeiltje. Michel geeft een rondleiding 
en vertelt wat er allemaal is gebeurd  
met de mensen die de Noordzee zijn  
over gestoken.  

Michel werkt in een oude 
bunker in Noordwijk

 
Hij is aan deze baan gekomen omdat 
hij interesse heeft in de oorlog, ook in 
Noordwijk woont en op de fiets naar  
het museum kan. Een ideale combi dus!

Richard
Richard’s bijzondere baan is bij Jacht -
haven Lockhorst in Warmond. Hij doet  
daar allebei klussen zoals de werkplaats 
schoon maken en onkruid weghalen. 
Richard is graag bij het water. Elk jaar  
gaat hij op vakantie met Sailwise  
naar een vakantie-eiland midden in  
de Loosdrechtse plassen. 

Ook Richard heeft nog andere banen, 
zoals bij Mariëngaarde waar hij alle 
containers schoonmaakt met een 

hogedrukspuit. In Sassenheim helpt hij  
bij Bernardus in het magazijn en hij werkt 
bij Care een reparatiebedrijf voor auto’s 
waar hij poetst met een poetsmachine. 
Richard is dus een echte klusjesman.

Iets voor jou?
Heb je na het lezen van deze leuke 
verhalen ook zin in een bijzondere baan? 
Overleg dan met je begeleider of je je  
bij jobcoach Monique kan aanmelden. 

Denk er wel aan dat om buiten Raamwerk 
te werken er speciale vaardigheden nodig 
zijn. Zo is het belangrijk dat je er goed 
verzorgd uitziet, de werkzaamheden 
goed en netjes kan uitvoeren en dat je 
zelfstandig kan werken. Vera, Michel  
en Richard hebben het in ieder geval naar 
hun zin op het werk. Misschien jij snel ook!

Sinds half april is Roeland de nieuwe 
vertrouwenspersoon van Raamwerk. 
Hij vervangt Marja de Jong. Roeland 
werkt bij Stichting PVP en is de eerste 
onafhankelijke vertrouwenspersoon 
van Raamwerk. Dit betekent dat hij 
niet in dienst is bij Raamwerk. Jouw 
begeleiders zijn dus niet zijn collega’s. 

Wat doet de vertrouwenspersoon  
voor jou?
Als je klachten hebt of problemen met 
je begeleiders, kun je daar met Roeland 
over praten. Bijvoorbeeld als je boos bent, 
omdat er niet naar je geluisterd wordt. 
Of wanneer je bang bent. Bijvoorbeeld 
omdat je iets niet durft te zeggen.  
Of wanneer je verdrietig bent. 
Bijvoorbeeld omdat je iets niet mag. 

Roeland is er om je  
te helpen en vertelt jouw 
verhaal niet verder

Roeland is er voor alle Wlz (Wet langdurige 
zorg) cliënten. Samen met Roeland kijk  
je hoe je de klacht kunt oplossen. Hij is er 

Dit is Roeland

Even 
voorstellen: 
Roeland 
Hofstee
TEKST ESTHER HESSEL  FOTO LEO KLINKENBERG

om je te helpen en vertelt jouw verhaal 
niet verder. Ook je familie kan als jij 
dat wilt contact voor je opnemen met 
Roeland. 

Roeland komt langs om 
kennis te maken. Je kunt 
hem ook zelf uitnodigen

Contact met Roeland
Roeland komt langs bij alle woningen, 
steunpunten en dagbestedingslocaties 
van Raamwerk om kennis te maken.  
Je kunt hem ook zelf uitnodigen voor 
een kopje koffie, om elkaar beter te leren 
kennen. Mail hiervoor roeland@pvp.nl  
of bel 06 226 249 90.

Richard 
is graag bij
het water

Nieuwe vertrouwenspersoon
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Het prachtige
bloemencorso Het bloemencorso is een echte traditie in 

Noordwijkerhout. Monique, Anneke en Johan 
kwamen er deze verklede mensen tegen. 
Daar moesten ze natuurlijk mee op de foto!



De afdeling vrije tijd en vrijwilligers 
zorgt er al 15 jaar voor dat jij leuke 
activiteiten kan ondernemen.  

Wat deze afdeling doet is een wens vanuit 
jou proberen waar te maken, met hulp van 
vrijwilligers. Als jij bijvoorbeeld aangeeft 
dat je wilt badmintonnen, gaat deze 
afdeling proberen iemand te vinden die 
dat samen met je wilt doen.

Sinds 2001 zijn de afdeling vrijwilligers 
en de afdeling vrije tijd samengevoegd 
tot de afdeling vrije tijd en vrijwilligers. 
Logische naam! 

Een van de hoogtepunten 
was het Luchtkasteel 

Sommige initiatieven lopen al sinds deze 
tijd, zoals de Koffiebus. De Koffiebus 
haalt mensen op om samen koffie te gaan 
drinken. Een van de hoogtepunten was 
het Luchtkasteel waar je met rolstoel of 
lopend in kon en dat in 2006 ruim 5000 
bezoekers trok. Ook maakt de afdeling 
de Tulpenkrant, waarin leuke activiteiten 
staan. 

Vrije tijd  
en vrijwil ligers 
bestaat 15 jaar!

De Koffiebus haalt 
mensen op  

om samen koffie  
te gaan drinken 

Als je ook een leuke activiteit wil doen 
met hulp van de afdeling kan je de 
vrijetijdswijzer aanvragen. In de vrijetijds-
wijzer vind je alle activiteiten die in  
de Bollenstreek, Katwijk en Leiden te 
doen zijn. 
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De Koffiebus, al 15 jaar

Willeke Alberti met Hester

TEKST EN FOTO’S MICHEL VAN TONGEREN

Jubileum

Wil je een vrijetijdswijzer 
aanvragen? Bel dan  
even met de afdeling  
Vrije tijd en Vrijwilligers:  
0252 345 797 

Zo blijf je op de hoogte!

Vrijetijds
wijzer

Picknicken in een Engelse tuin

 Visclub Brittenburg & Zeehos
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Nadat de kratjes gevuld zijn moeten ze naar  
de auto gebracht worden.

Alex brengt de boodschappen tot in de keuken. 
Wat een service!

Alexander Kroll werkt bij de Spar. Er gebeurt  
van alles in de supermarkt. Lege flessen opruimen, 
bestellingen wegbrengen en netjes afleveren, 
bestellingen klaarmaken, papier opruimen,  
vakken vullen. Wij keken een dagje mee met Alex.

Voordat hij boodschappen weg kan brengen moet 
hij eerst de bestellingen klaar maken.

Alex is supertrots om bij de Spar  
te werken. Hij laat dan ook graag 
zijn rug zien!

Het werk voor vandaag zit er  
weer op!

Lege statiegeld flessen gaan in 
een speciale container. Want die 
moeten terug naar de fabriek.

Fotoverslag

Alexander werkt in  
de supermarkt
TEKST EN FOTO’S LEO KLINKENBERG

Om al de boodschappen op de juiste bestemming te krijgen zijn 
spierballen nodig.

Als Alex klaar is met de 
bestellingen helpt hij in  
de supermarkt. Hier ruimt hij  
het overgebleven papier op. 

Dit is Alex! Hij rijdt dagelijks boodschappen rond 
voor de Spar.
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Kom ook eens gezellig 
buurten bij buurtcafé  
de Rozer in Katwijk! Naast 
een lekker bakje koffie of 
een biertje hebben we ook 
heerlijke gezonde maaltijden. 
Zeehosplein 25 in Katwijk 
Ma t/m Vr 9.00 tot 19.30 uur
Om de week Vr tot 23.00 uur
Za en Zo 16.00 tot 20.00 uur 

Buurtcafé

Dit heb je nodig:
Pasta voor 4 personen
250 ml kookroom
250 gram geraspte kaas
250 gram uitgebakken spekjes
4 eidooiers 

Zo maak je het: 
1. Kook spaghetti of macaroni zoals op  

het pak staat.
2. Kook de kookroom.
3. Smelt de geraspte kaas er door heen.
4. Roer er 4 eierdooiers er doorheen. 
5. Doe ook de uitgebakken spekjes  

er doorheen.
6. Schep de saus over de gekookte pasta  

en eet smakelijk.

RECEPT BERT NIEUWENBURG   

FOTO LEO KLINKENBERG

Recept van Bert: 
Pasta met 
carbonarasaus

Roos Slimmers geeft dansles 
bij de Waterjuffers. Gewoon 
gezellig tijdens de uren dat de 
soos open is. 

‘We oefenen voor 
een optreden’ 

Er zijn veel deelnemers die dit 
initiatief van Roos leuk vinden. 
‘Het dansen in een groep vinden 
wij leuk, net als de dansspelletjes 
die wij tussendoor doen’,  
zegt een van de deelnemers.  
‘We leren nieuwe danspasjes  

en oefenen voor een optreden. 
Wij kunnen dan laten zien wat  
we geleerd hebben, waar we 
trots op zijn.’

De dansers zijn dus niet zomaar 
wat aan het doen. Ze oefenen 
voor hun optreden in oktober. 
Dat lijkt nog ver weg, maar er 
is nog veel te leren! Het is hard 
werken om iets goeds neer  
te zetten. ‘Sommige passjes zijn 
lastig maar het gaat ons zeker 
lukken!’ Ze gaan er dus nog  
druk mee hebben. Veel succes!

TEKST EN FOTO LEO KLINKENBERG

Het afgelopen jaar zijn er veel verbou
w ingen op het terrein van de Hafakker. 
Naast de nieuwe woningen wordt ook de 
zorgboerderij onder handen genomen! 

De week na de Pasen werden alle spullen 
verhuisd en in de eerste week van april 
namen alle cliënten en begeleiders hun
intrek in een speciaal geplaatste container. 
Dit is een tijdelijk verblijf totdat de 
nieuwe boerderij in gebruik kan worden 
genomen! Het is voor nu nog even 
wennen, maar volgens begeleidster Katja 
Pijnaker gaat alles goed. 

We zijn allemaal erg nieuwsgierig naar  
het nieuwe gebouw. De verwachting  
is dat het begin augustus klaar zal zijn!  
Dan kan iedereen gaan genieten van hele 
mooi nieuwe ruimtes. Ook aan de dieren 
wordt aandacht besteed. Rondom de 
dierenverblijven wordt nieuwe bestrating 
en beplanting aangelegd. De boerderij 
verdient deze verbouwing zeker,  
want zij timmeren de laatste jaren hard  
aan de weg bijvoorbeeld met de winkel 
Appeltje-Eitje. Als de boerderij klaar is  
zal deze feestelijk geopend worden,  
dus kom dan vooral langs!

De nieuwe 
zorgboerderij  
op de Hafakker
TEKST GEA VERKADE  FOTO RAAMWERK

TEKST EN FOTO LEO KLINKENBERG

Dansles bij  
de Waterjuffers

De voetjes van de vloer
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Bij Appeltje-Eitje zijn allerlei 
ambachtelijk gemaakte en 
verse producten te koop. 
Ook zijn er leuke cadeautjes 
van keramiek, gemaakt door 
cliënten van ‘t Bollenpalet.
Zeereep 3a in Noorwijkerhout
Ma t/m Vr 13.00 tot 15.30 uur 

Boerderijwinkel
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Onze krant is een  
uitgave van Raamwerk
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2211 HT Noordwijkerhout
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www.hetraamwerk.nl
info@hetraamwerk.nl

TEKST JOLANDA HAASNOOT  FOTO LEO KLINKENBERG 

Op 1, 2 en 3 juli 2016 is het zover. Ruim 2500 sporters met  
een verstandelijke beperking gaan dan de strijd met elkaar aan.  
In 18 verschillende takken van sport strijden zij op de Special 
Olympics Nationale Spelen in Nijmegen. 

Na de openingsceremonie in het Gofferstadion en de ereronde over 
het veld is er een groot feest. Tijdens de Nationale Spelen krijgen  
de atleten onderdak in het Special Olympics Dorp in Heumensoord. 

Eén van die atleten is de 32-jarige Wijnand van der Plas uit 
Sassenheim. Met zijn team van de Zevensprong komt hij uit op het 
onderdeel zwemmen. Bijna iedere zaterdag trainen zij in het nieuwe 
zwembad de Waterkant in Lisse. In de voorbereiding naar de Spelen 
heeft Wijnand al diverse prijzen gewonnen. Zijn kast puilt uit met 
medailles en bekers. Hopelijk komen er na de Spelen nog meer bij!

Winnen is leuk en goed voor je zelfvertrouwen, maar het plezier 
staat voorop. Last van zenuwen heeft hij niet echt. Hij ziet er heel 
ontspannen uit. Aangemoedigd door zijn ouders, vriendin en 
schoonouders heeft hij er juist veel zin in. Wij wensen Wijnand  
en de andere sporters veel succes!

Wijnand gaat 
voor goud!


