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Vandaag zijn we op bezoek bij Jaap.
Jaap woont sinds september op 
de Hartschelp en had zomaar drie 
verzamelingen te verhuizen.
Jaap verzamelt namelijk, petten, 
pennen en dvd’ en cd’s van de 
Nederlandse sterren. De laatste jaren 
in het bijzonder van de Toppers.

Jaap heeft meer dan 1000 balpennen van 
bedrijven, niet gewoon een doos van een 
merk maar allemaal verschillende. Geen 
één is van hetzelfde bedrijf. Ik vroeg aan 
Jaap of we ze zouden kunnen tellen. 
Na een beginnetje zei Jaap; “Laat maar 
zitten, anders komen we te laat voor het 
eten en vanmiddag komt mijn moeder.” 
Dus we zijn na 300 pennen maar gestopt, 
want ook in de doos was nog niet te zien 
dat er zoveel uit waren.

Al pratend komen we op de voetbal uit. 
Jaap heeft Oranje spullen van het EK en 
is supporter van Katwijk en niet van Quick 
Boys. Ook van Ajax is hij supporter en hij 
wijst me op het petje dat hij van de club 
heeft. Het ligt in de la van zijn kast. Als die 
open gaat komt de volgende verzameling 
petten van Jaap boven de rand uit. Het 
is een hele berg. “Ik ga nooit naar buiten 
zonder een pet, dat ben ik zo gewend. 
En ik krijg er ook vaak één, bijvoorbeeld 
op mijn verjaardag op 22 maart”. 

TEKST MICHEL VAN TONGEREN   FOTO JACCO REMMELZWAAL

De hobby’s van Jaap

Welkom

In deze Onze krant kijken we terug op 
de zomer. De zon scheen helaas niet altijd, 
maar gelukkig waren er genoeg leuke 
dingen te doen. Op pagina 12 staat een 
fotospread vol mooie foto’s van alle 
zomeractiviteiten. 

Zo was er de Raamwerk Live Zomereditie, 
waarin cliënten en medewerkers hun 
talenten konden laten zien. En wat waren 
er ontzettend veel leuke inzendingen! Het 
was heel moeilijk voor de jury om de 
prijswinnaars te kiezen! Een terugblik op 
de dag en foto’s van de prijswinnaars zijn 
te lezen en zien op pagina 8.

Verder gingen we op bezoek bij ’t 
Bollenpalet. Zij hebben een prachtige reis 
om de wereld gemaakt, zonder Nederland 
te verlaten. Hoe ze dat deden vertellen 
Michel en Jim op pagina 4.

Jaap en Peter hebben allebei een 
bijzondere hobby en vertellen daarover 
in deze krant, In de buurt- winkel in 
Sassenheim is geopend en nodigt jullie 
uit om een keer langs te komen en juffen 
Sytske en Anja nemen afscheid van de 
kinderen van de Hommels. 

Dat en nog veel meer lees je in 
deze Onze krant. 

Veel leesplezier!

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.

‘t Bollenpalet 
op wereldreis
Pagina 4

Raamwerk Live 
Zomereditie
groot succes!
Pagina 8

Een zomer vol 
activiteiten
Pagina 12

Deze keer in Onze krant:

Esther Hessel
Redacteur Onze krant

Petten en pennen
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‘t Bollenpalet 
op wereldreis
TEKST ESTHER HESSEL   FOTO’S KATJA PIJNAKER

De wereld rond

De cliënten van ’t Bollenpalet maken een geweldige reis 
door wel 13 landen. Daar hebben ze ook prachtige foto’s 
van als ‘bewijs’. Ze hebben zelfs een paspoort vol stempels 
en visa van alle landen die ze bezoeken. En toch zijn ze 
Nederland niet uit gegaan. Hoe doen ze dat?! Onze krant 
was heel nieuwsgierig en ging op ontdekkingstocht. 

Hoe het allemaal begon
Michel van ’t Bollenpalet ontving de 
reporters van Onze krant, met een 
prachtig fotoboek. Daarin zijn alle 
spannende avonturen te bekijken. Michel; 
‘Door corona konden we niet reizen. 
Daarom bedachten we een spannend 
verhaal waardoor we toch op reis konden: 
Op een dag kwam een mysterieuze man 
bij het Bollenpalet. Zijn oog viel op een 
schilderij dat eigenlijk geen schilderij was, 
maar een doek waar wij onze kwasten aan 
af veegden. 

Hij naam het mee naar de beroemde 
veiling Christie’s in Amsterdam. Daar is 
ons schilderij dat eigenlijk geen schilderij 
was verkocht voor 650.000 euro.

Een enorm bedrag. Het bleek dat een rijke 
sjeik het schilderij had gekocht. Daardoor 
kregen wij opeens heel veel geld, 
waarvan we op wereldreis konden. 

Iedereen kiest een land
Begeleider Jim: ‘Alle cliënten (en 
begeleiders) mochten een land kiezen. 
Van dat land gingen we allemaal 
informatie opzoeken. Bijvoorbeeld hoe 
groot is het land, wat is de hoofdstad, 
wat eten ze daar, welke beroemde 
plaatsen heb je er. 

Daarna verzon degene die het land heeft 
gekozen het verhaal. We zochten er 
allemaal plaatjes van op en plakten die op 
een ‘moodboard’. Die hingen we bij de 
deur. Daarna gingen we op de computer 
alle reisfoto’s bewerken. Aad is daar 
inmiddels al heel goed in en hij vindt 
het heel leuk om te doen. In de foto’s 
fotoshopten we foto’s van onszelf. 

Avonturen beleven
Michel: ‘Die foto’s zijn levensecht. Kijk 
maar in het boek. Het is toch net alsof we 
er echt geweest zijn?! We zijn volop aan 
de slag met onze wereldreis. We zijn al  
in veel landen geweest. Dubai (dat ligt  
in Verenigde Arabische Emiraten), Israël, 

Egypte, Peru, Spitsbergen, Zweden.
Maar er komen dus nog veel meer landen 
bij. In die landen beleven we allemaal 
spannende avonturen. Het was heel erg 
leuk om al die verhalen te bedenken. 
Zo logeerden we in Dubai in het duurste 
hotel. De dames gingen lekker shoppen. 
We hielpen de stewardessen in de lucht 
en nog veel meer’. 

“ Die foto’s zijn 
levensecht. Het is 
toch net alsof we er 
echt geweest zijn?!”
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Op 1 juli was de Raamwerk Live 
Zomereditie, een uitzending die vooral in 
het teken stond van Raamwerk got Talent. 
Heel veel cliënten en begeleiders hebben 
een filmpje ingestuurd over hun talent. 
Riet woont op Strandschelp 13 op Zeehos 
en heeft met al haar medebewoners 
meegedaan. 

Monique van Dagbesteding heeft van 
iedereen een filmpje gemaakt, dat was 
heel leuk. Riet heeft in haar filmpje laten 
zien welke kunstwerken zij heeft gemaakt 
en ook hoe zij kan praten met haar 
spraakcomputer. Dat doet zij door met 
haar achterhoofd een knop in te drukken 
die op de hoofsteun van haar rolstoel zit.

Met die knop klikt zij plaatjes aan en 
vertelt de computerstem wat zij wil 
zeggen. 

Naast de computer kan Riet heel goed 
communiceren met haar sprekende ogen. 
Dat is vast ook iets waar haar trotse vriend 
Jan op is gevallen. Riet is heel blij met de 
beker die zij heeft gewonnen. Eigenlijk 
vindt ze dat iedereen heeft gewonnen, 
want wat waren er leuke, mooie en 
grappige inzendingen en wat was het een 
gezellige dag om samen te beleven!

En de winnaar is: Riet
Goed gedaan

TEKST JOLANDA HAASNOOT   FOTO JACCO REMMELZWAAL

Falafel en drop
Michel: ‘We maken niet alleen een 
fotoboek. We maken ook levensechte 
tickets voor onze reis. En een echt 
paspoort waarin de stempels en visa van 
alle landen staan. Verder maken we ook 
souvenirs uit alle landen. Zoals 
bijvoorbeeld schatkistjes.

Ook maken we gerechten uit de landen 
waar we heen gaan. Zoals een lekkere 
falafel uit Egypte. En toen we in het 
verhaal in een weekje in Nederland waren 
maakten we drop. Alleen die is helaas 
mislukt. Maar het was leuk om te doen!’

Heel veel inspiratie
Jim: ‘Tijdens Raamwerk Live stuurde ’t 
Bollenpalet een filmpje in van onze reis. 
Zo kon iedereen bij Raamwerk 
meegenieten van de mooie wereldreis. 
Het is zo leuk om te doen, we hebben 
heel veel inspiratie. Alle cliënten maken 
los van het fotoboek ook nog een logboek 
waarin ze zelf verhalen maken. En we 
zoeken sprookjes van de landen waar 
we geweest zijn’. 

Michel: ‘ik ben nou een kalender aan het 
maken van alle dieren die er leven in de 
landen waar we geweest zijn. We zijn nog 
lang niet uitgekeken op onze wereldreis!’

“ We zijn nog lang 
niet uitgekeken op 
onze wereldreis!”
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Iedereen die meedeed kreeg een mooie 
medaille en de winnaars ontvingen een 
beker!

Raamwerk Live
Zomereditie
groot succes!

Evenement

TEKST ESTHER HESSEL   FOTO’S ESTHER HESSEL EN STEVEN VAN ALLER

Bij Raamwerk got Talent lieten cliënten 
en medewerkers hun verborgen talenten 
zien. Meer dan 70 filmpjes van de meest 
uiteenlopende hobby’s werden via de 
livestream getoond.

Van pannenkoeken bakken tot zingen, 
van tekenen tot schaken, borduren, 
goochelen, parkieten kweken of cupcakes 
maken; de talenten binnen Raamwerk 
bleken onbegrensd!

Speciale Raamwerk reporters gingen op 
stap om een aantal van de talenten op 
locatie te bezoeken. Dit was uiteraard 
te volgen via de livestream.

Een jury bestaande uit medewerkers 
van Raamwerk heeft alle inzendingen 
uitgebreid bekeken. De jury stond voor 
de moeilijke taak de winnaars te kiezen. 
Na lang beraad hebben ze een keuze 
gemaakt.

Donderdag 1 juli was de Raamwerk Live Zomereditie.
Een dag vol spelletjes, interviews, muziek, ingezonden 
foto’s en video’s. Speciaal onderdeel van de Zomereditie 
van Raamwerk Live was ‘Raamwerk got Talent’!

Winnaar categorie Sport en spel: 
Bregje, met pony rijden

Winnaar categorie Zang en dans: 
Joost, die een mooi lied zong

Winnaar categorie Creatief; Riet, 
die schilderde met haar hoofdspriet

Winnaar Publieksprijs; gewonnen 
a stemming door het publiek:
komisch duo Puik en Piet

Het was een super geslaagde 
dag! Alle Raamwerk talenten: 
enorm bedankt voor jullie inzet!

Bregje

Riet

Puik en Piet

Joost
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Peter uit Lisse is al drie keer op 
televisie geweest in programma’s waar 
bijzondere mensen met een bijzondere 
hobby in beeld komen. Dus hoog tijd 
voor Onze Krant om eens langs te gaan. 
Zo kunnen we kijken wat voor hobby 
Peter zo beroemd maakt.

Kamer vol 
Peter koopt en verkoopt stripboeken 
onder de naam ‘Peter de Stripper’. 
Zijn winkeltje is in een kamer van zijn 
appartement en staat tjokvol met 
stripboeken. Hoeveel het er zijn weet hij 
niet, maar hij weet een speciale die je 
zoekt wel te vinden.

Op televisie
Peter is ‘ontdekt’ door TV West, zij 
kwamen, net als ik, gewoon een interview 
afnemen wat niet zo lang duurde. Man 
Bijt Hond had meer tijd nodig en heeft 
Peter een dag gevolgd. Als laatste is in 
het afgelopen voorjaar Peter op film gezet 
door de EO. 

Hij is toen zes weken lang steeds 
op de zelfde dag gefilmd door een 
opnameploeg. 

Aan hen kon hij alles laten zien wat een 
winkel draaien inhoudt. Peter: ‘Strips moet 
je inkopen en verkopen en daar heb je 
goede reclame voor nodig. Dan is TV wel 
heel handig. Nadat ik op TV West en bij 
Man Bijt Hond was, was het wel druk en 
had ik soms wel 5 klanten op een dag. 
Dus ik verkoop ook nog wel eens wat.’

Ook in Onze Krant kan dan een 
reclameblokje niet missen:

Afscheid

De hobby van Peter

TEKST ESTHER HESSEL   FOTO DE HOMMELS

TEKST MICHEL VAN TONGEREN   FOTO KATJA PIJNAKER

Afscheid van 
juffen Sytske
en Anja van
de Hommels 

Stripboeken

Juffen Sytske en Anja van de Hommels 
gaan met pensioen. Ze werken allebei
al meer dan 35 jaar bij Raamwerk.
Sinds 12 jaar werken ze bij de Hommels.
De Hommels zijn onderdeel van Raamwerk 
maar zitten in het gebouw van de 
Regenboogschool in Noordwijkerhout. 
Op de Hommels zitten maximaal 8 
kinderen per dag. Het zijn kinderen
tussen de 2 en 6 jaar. Ze leren allerlei 
voorschoolse vaardigheden. 

Sandra is de de moeder van Jack. Sytske 
en Anja zorgden altijd heel goed voor haar 
zoon. Maar nu gaan ze met pensioen. 

Daarom wilde Sandra de juffen heel graag 
in het zonnetje zetten in Onze krant. Daar 
werken we natuurlijk heel graag aan mee! 
We gingen op bezoek bij de juffen.
Zij vertelden hoe leuk het was om bij
de Hommels te werken. Anja en Sytske:
‘We genoten ervan de kinderen stappen
te zien maken, je ziet ze echt groeien!
Het was heel fijn en leuk om bij de 
Hommels te werken!’

Anja en Sytske, bedankt voor al jullie
inzet voor Raamwerk en geniet van 
jullie welverdiende pensioen!

Vanaf vorig jaar werken er twee cliënt-
vertrouwenspersonen voor Raamwerk. 
Els van der Ark is cliëntvertrouwens-
persoon Zorg en Jan Middel is cliënt-
vertrouwenspersoon Onvrijwillige zorg 
(voor de Wet Zorg en Dwang). Onvrijwillige 
zorg kan spelen op de Hafakker en Zeehos.

Als Els een vraag krijgt over onvrijwillige 
zorg, dan zal zij je vragen of ze dit mag 
doorgeven aan Jan. En als Jan een vraag 
krijgt die bij Els past dan zal hij dit ook 
doen. Zij vragen jullie altijd om 
toestemming en het blijft vertrouwelijk.

Of locatiebezoek mogelijk is bespreken 
Jan en Els met het hoofd. 

Vertrouwenspersonen Raamwerk 

Els van der Ark 
06 19 46 23 58
e.vanderark@hetlsr.nl

Jan Middel
06 36 37 80 76
j.middel@zorgstem.nl

Peter de Stripper voor
al je stripverhalen!

In- en verkoop van stripboeken.
Wil je daar meer over weten?

Stuur een berichtje naar
communicatie@hetraamwerk.nl
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Lekker bezig

De afdeling vrijetijd en vrijwilligers heeft veel activiteiten 
georganiseerd die in het teken stonden van de zomer.
Op deze pagina’s zie je daar een overzicht van.

Draaiorgel bij Dichtbij in Lisse

Olympische zomerspelen 

Zomerkunst

Zomerkunst

Rijden in de TukTuk

Zomertas maken

Varen op de Kaag

TEKST EN FOTO’S  MARISKA VAN BEELEN

Raamwerk-live gaf de aftrap. Daarin kon 
iedereen schitteren in Raamwerk-got-talent! 

Een hoop voetbalfans hebben meegedaan 
met één van de EK-poultjes die waren 
opgezet. 

Er is mooie zomerkunst gemaakt, 
namelijk prachtige ijsjes.

De ijscowagen is langs alle dagbestedings-
locaties geweest met heerlijk koud schepijs. 

Er was weer bezoek van een draaiorgel 
aan verschillende locaties in de regio.

Op zowel het terrein van de Hafakker als 
op het terrein van Zeehos zijn Zomerspelen 
georganiseerd. 

Er is volop gebruik gemaakt van de 
mogelijkheid om een zomertas te maken.

Er kon meegereden worden met een 
TukTuk, door de Duin- en Bollenstreek

Van de Kaagvaarten is veel gebruik 
gemaakt! Wij hebben genoten 

deze zomer en we 
hopen jullie ook! 

Een zomer vol activiteiten
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Dit is Koos Samsom

Koos woont in Noordwijk. Hij is al 74, 
maar dat zie je niet aan hem! Koos is
heel sportief en komt altijd op de fiets
naar de CCR.

Koos heeft heel veel banen gehad, ook in 
het onderwijs. Maar nu is hij met pensioen 
en mentor van een cliënt op Zeehos. 
En hij wil graag iets betekenen voor heel 
Raamwerk. Werken aan het welzijn en de 
tevredenheid van de bewoners, vindt hij 
heel belangrijk. Kwaliteit van zorg heet dat.
Koos weet veel van financiën dus is ook 
meteen penningmeester van de CCR 
geworden. De CCR is blij met Koos!

Dit is Gé Turenhout  

Gé woont in Leiden met zijn man. Hij heeft 
heel lang in de zorg gewerkt maar is nu 
met pensioen. Gé houdt van musea.
En hij kan heel goed brood bakken!

Gé is nu al 8 jaar de mentor van een 
bewoner van de Hafakker. En hij voelt zich 
dus verbonden met Raamwerk. Dus toen 
de oproep kwam voor een nieuw CCR-lid, 
wilde hij graag meedoen en zich inzetten 
voor de belangen van alle bewoners van 
Raamwerk. Hij heeft heel veel ervaring in 
de zorg en dat is fijn voor het werk van de 
CCR. We zijn blij met Gé!

TEKST RUTH WINDHORST   FOTO’S KATJA PIJNAKER

TEKST EN FOTO EEFJE VISSER

De Centrale Cliëntenraad 
heeft nieuwe leden.
Ze stellen zich voor!

Even voorstellen

Vragen stellen

Nieuw!

Zorgverzekering: 
Spreekuren

Heb je een indicatie vanuit de Wet 
langdurige zorg (Wlz) en vragen over 
jouw zorgverzekering? Er komen 
spreekuren op Zeehos en De Hafakker.

Voor 1 januari 2022 kun je overstappen 
naar een nieuwe zorgverzekeraar. Ook kun 
je kiezen voor een andere (aanvullende) 
verzekering. Misschien heb je vragen over 
jouw zorgverzekering. Bijvoorbeeld welke 
aanvullende zorgverzekering het beste bij 
jouw situatie past. Als je bij Raamwerk 
woont, worden namelijk ook bepaalde 
zaken vanuit de Wet langdurige zorg 
(Wlz) vergoed. 

Sinds kort is In de buurt- winkel 
Sassenheim officieel open!
Je kunt er van maandag tot 
en met vrijdag terecht van 
09.00 tot 16.00 uur. 

We verkopen onze eigen gemaakte 
spullen, zoals: Kopjes met vetbollen, 
tasjes, bloempotjes, voorraadpotten 
met dieren, kaarten, macramé planten 
hangers en kaarsen. 

Van ‘t Bollenpalet verkopen we: 
Schilderijen, keramiek, kaarten, 
notitieblokken en zwemcapes. 

Daarnaast gaan we ook producten  
an Centraal en Dichtbij verkopen.
Op dinsdag verkopen we eenpersoons 
appelkruimeltaartjes van Dichtbij, op 
woensdag verkopen we zelfgemaakte 
verse chocolate chipskoekjes en op vrijdag 
havermout appelkoeken. Je kunt bij ons 
pinnen, dus contact geld meenemen is 
niet nodig.

In de buurt- winkel
Sassenheim is
geopend!

Voor cliënten met een Wlz-indicatie 
heeft Raamwerk daarom drie spreekuren 
gepland: twee spreekuren op De Hafakker 
en één spreekuur op Zeehos. Je kunt je 
vragen dan stellen aan een consulent van 
zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid.

De spreekuren worden gehouden in 
november van dit jaar. De exacte data 
worden later bekend gemaakt. Cliënten 
met een Wlz-indicatie krijgen hierover 
een brief.

De winkel is supermooi 
geworden, dus we zijn 
enorm trots! Heel leuk 
als je langskomt! Ons 
adres is Hoofdstraat 
194 in Sassenheim



Dinsdag 21 september was een bijzondere dag 
voor onze cliënten van Duinrand 24-30. Niemand 
minder dan Willeke Alberti kwam de opening 
van het nieuwe appartementencomplex muzikaal 
inluiden! Door corona was de opening bijna een 
jaar uitgesteld. 

Het feest was in de binnentuin en alles was heel mooi versierd.
Ook was het heel mooi weer. 

De middag begon met een welkomstwoord van Algemeen 
directeur/ Bestuurder Hans de Cocq van Delwijnen. Daarna begon 
Willeke haar repertoire met ‘Ik ben er nog’ en de stemming zat er 
gelijk goed in. De cliënten keken al dagen uit naar haar komst en 
het was echt een feestje. Willeke zong prachtige liedjes van zichzelf, 
maar ook nummers en medleys van bekende collega’s zoals Hazes, 
Shaffy en vele anderen.

Na het optreden stond er een heerlijk buffet voor iedereen klaar.
En veel cliënten gingen op de foto met Willeke. Het was een dag
om nooit te vergeten!

TEKST EN FOTO WENDY PLUG

Opening Duinrand 
met Willeke Alberti
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Onze krant is een  
uitgave van Raamwerk
Strandwal 2
2211 HT Noordwijkerhout
0252 34 56 78 
www.hetraamwerk.nl
info@hetraamwerk.nl

De redactie is op zoek  
naar jouw verhaal.  
Heb je een leuke hobby  
of verzameling? Of wil 
je wat anders vertellen? 
Alle verhalen, heel bijzonder 
of juist gewoon, zijn welkom! 
Stuur een mail: 
communicatie@hetraamwerk.nl 
en wie weet sta jij in de 
volgende Onze krant!

Oproep!

Jouw
   verhaal


