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Welkom

Voorwoord
Het nieuwe jaar is alweer een maand oud, 
wat gaat de tijd toch hard. De dagen worden 
steeds wat langer, nog even geduld en dan 
breekt het voorjaar weer aan. 

In deze Onze krant blikken we terug op 
de feestdagen. Zo hebben we foto’s van 
Halloween, het bezoek van de Sint en de 
kerstbelevingstocht. 

Daarnaast vertellen Esther, Daniël en 
Wobbe over hun hobby’s. Esther is gek op 
knutselen, Wobbe op dansen en schilderen 
en Daniël is dol op muziek en poppen. 
Sabine en Maarten vertellen hoe zij het 
vinden om op Zeehos te wonen en 
Sammy-Jo vertelt over zelfstandig wonen in 
de Wetering, met een beetje ondersteuning 
van Raamwerk. Maartje gaat al veertig 
jaar gezellig op stap met Arnold en de 
burgemeester van Lisse kwam op bezoek 
bij Dichtbij. Dit en nog veel meer lees je in 
deze Onze krant. 

Veel leesplezier weer gewenst!

Lijkt het jou ook leuk om je verhaal te 
vertellen in Onze krant? Stuur dan een 
mailtje naar communicatie@hetraamwerk.nl 
Laat daarin weten waar jij graag wat over wilt 
vertellen, dan nemen we contact met je op!

Esther Hessel
Redacteur Onze krant

Deze keer in Onze krant:

Het verhaal van Maarten
Pagina 7

Wonen op Zeehos
Pagina 12

Fotoverslag Halloween
Pagina 4

De hobby’s van  
Wobbe en Daniël
Pagina 9 en 14
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Knutselen
Esther houdt veel van knutselen en is trots 
op al het moois dat ze gemaakt heeft. Ze 
geeft dan ook graag een rondleiding in haar 
woning aan Onze krant.  

Strijkkralen
Esther lacht: ‘Als ik niet meer knutsel, dan ben 
ik ziek! Ik doe het eigenlijk altijd en overal. Het 
maakt me ontspannen en blij. Zo maak ik graag 
mooie dingen van strijkkralen. Bijvoorbeeld 
teletubbies. Ik heb in mijn kamer foto’s staan 
van mensen die helaas niet meer leven. Voor 
hun maak ik mooie creaties die ik bij de foto 
zet. Zo laat ik weten dat ik aan ze denk.’

Spulletjes van de kringloop
‘Vaak koop ik spulletjes bij de kringloop. 
Bijvoorbeeld stofjes om de barbies mee aan te 
kleden. Ik heb bakken vol mooie knutselspullen 
op mijn kamer staan, dus ik heb altijd genoeg 
materiaal om mee aan de slag te gaan.’  

Esther laat vol trots zien wat ze heeft gemaakt. 
Het is allemaal even mooi en haast te veel 
om op te noemen. Zoals een eend met een 
pietenpet, een dagboek met een penvriendje 
eraan, een spaarpot, een pennenbak, nieuwe 
kleren voor de barbies en nog veel meer. 

Ondeugende kippen
Esther werkt ook op de Zorgboerderij op de 
Hafakker. ‘Ik verzorg de lieve ondeugende 
kippen. Dat is heel leuk om te doen en ik heb 
het daar goed naar mijn zin. Maar als ik na een 
werkdag thuiskom, ga ik gauw weer lekker 
knutselen!’ 

TEKST ESTHER HESSEL   FOTO KATJA PIJNAKER

De hobby van Esther

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

Fotoverslag

Op 29 oktober was er een Halloweenfeest op de 
Hafakker. Het was een groot succes! Ruim 40 cliënten 
zijn komen dansen, zingen en griezelen in de tuin  
van het Pluspunt, onder het genot van een hapje  
en een drankje. 

Op Zeehos was er op 3 november een Halloweenfeest. 
Ook daar was het volop griezelen voor cliënten 
en medewerkers.  
 
Wat een enge, mooie en huiveringwekkende 
creaties kwamen er voorbij! Petje af voor de 
organisatie van deze enge avonden!

Halloween op Zeehos 

TEKST ESTHER HESSEL FOTO’S RIANNE NEDERSTIGT EN ANNALOES VAN DER PLAS

Dit Vind  
Ik Ervan!

Maandagavond 31 oktober was de 
Algemene Leden Vergadering (ALV) 
van de cliëntenraden van Raamwerk. 
Tijdens deze avond is gepraat over de 
uitkomsten in 2022 van ‘Dit Vind Ik 
Ervan!’ (DVIE).

De leden van de lokale raden en enkele 
leden van de Centrale Cliëntenraad 
praatten in groepjes over drie thema’s: 
‘Familie’, ‘Gevoel’ en ‘Lijf’. Deze thema’s 
vonden cliënten volgens de uitkomsten 
van DVIE het belangrijkst. Ook praatten zij 
over de thema’s waar cliënten het minste 
en het meeste veranderingen in wilden.

Het waren leuke en goede gesprekken. 
Bijvoorbeeld over dat corona van invloed 
was op het gevoel. Dat mensen zich 
eenzaam hebben gevoeld en dat het 
belangrijk is om daar over te kunnen 
praten met begeleiding. Maar ook over 
gezonde voeding. Dat het belangrijk is om 
te bewegen en dat het goed is dat  
de begeleiding dit stimuleert.

TEKST YVONNE KOOI

 

Halloween op de Hafakker
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Studio Zeehos
Maarten: ‘Op één van de foto’s staan Annaloes 
en ik samen buiten, op het Zeehosterrein.  
Ik ga graag op pad, vooral met mooi weer. 
Dan ga ik bijvoorbeeld lekker een ijsje halen. 
Annaloes werkt als begeleider bij Studio 
Zeehos. Daar heb ik het erg naar mijn zin.  
We doen leuke dingen. Zoals het maken  
van podcasts (een soort radiofragmenten)  
en vlogs, die op Facebook worden geplaatst.  
Heel leuk om te maken waren de vlogs over het 
sinterklaas journaal en de podcasts over sport.’ 

Gamen
‘Bij Studio Zeehos game ik soms, vandaar 
dat Annaloes en ik ook zo op de foto zijn 
gegaan. We hadden bij het maken van de  
foto heel veel plezier, zoals je kunt zien.’

Ajax fan
‘Ik ben een groot Ajax fan en kijk graag naar  
de wedstrijden met een hapje en drankje erbij. 
Er zijn op Zeehos meerdere Ajax fans, dus ik voel 
me helemaal thuis. Gezellig met de mannen-
groep politieke onderwerpen en het nieuws 
bespreken doe ik ook graag. En zelf fietsen in 
het sportlokaal, dat is leuk om te doen en het 
is gezond!’

Halloween
‘Ik hou van een feestje. De Halloweenviering op 
Zeehos vond ik een hele belevenis. Alles was 
mooi versierd en veel mensen waren verkleed, 
je herkende elkaar haast niet meer. Zelf was ik 
met Halloween een killer clown. We hebben 
veel lol gehad!’ 

Sylvia op avontuur  
in Disneyland Parijs

Veronique is trots 
op haar kamer

TEKST EN FOTO MONIQUE VAN DER PLAS

TEKST EN FOTO MONIQUE VAN DER PLAS

In november werd Sylvia door haar mentor verrast  
met een bezoek aan Disneyland Parijs!  

Ze gingen met de Thalys. Ze sliep in een hele mooie 
hotelkamer. ‘Ik heb op het vliegend tapijt van Aladdin 
gezeten’, vertelt ze. ‘Als je op het knopje drukte, ging je 
vliegen’. Haar grootste wens was om met Mickey Mouse  
op de foto te gaan. Dat is gelukt. 

Ze vond het niet leuk om weer naar huis te gaan. ‘Het is daar 
net een sprookje.’ Het vuurwerk in de avond bij het kasteel 
vond ze het mooist. De toren was verlicht. Ze wil graag 
nog eens terug. Binnenkort krijgt ze van haar mentor een 
fotoboek. Het was een belevenis om nooit meer te vergeten.

Veronique woont 13 jaar bij Raamwerk. Ze is blij met  
haar kamer. ‘Ik voel me er veilig’, vertelt ze. 

Er hangt een mooi schilderij met een pauw. Ze vond het  
ooit bij het vuilnis. Veronique zelf is ook zo trots als een pauw 
op haar kamer. Ze houdt van een gezellige sfeer. ‘Pas geleden 
is er geverfd, een mooie zachte kleur. Nu lijkt mijn kamer veel 
groter’, legt ze uit. Ze zit graag op haar stoel bij het raam om 
naar buiten te kijken. Ze houdt van de natuur.  

Binnenkort krijgt ze een nieuwe radio en televisie. Daar is  
ze heel blij mee. Verder vertelt ze, dat haar sterrenbeeld 
Waterman is. ‘Ik ben recht door zee’. Wat een prachtige 
kamer Veronique!

Ik ben Maarten!
Mijn verhaalWat een verrassing!

Wonen bij Raamwerk

Maarten en Annaloes gingen samen op de foto, 
onder andere voor de website van Raamwerk. 
Onze krant was benieuwd naar Maartens eigen 
verhaal bij de foto’s en vroeg hem ernaar. Maarten en Annaloes

‘Bij Studio Zeehos  
game ik soms, 
vandaar dat 
Annaloes en ik  
ook zo op de  
foto zijn gegaan.’
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Terugblik op de feestdagen
Fotoverslag

Dit jaar was er weer een kerst-belevingstocht op  
de Hafakker en Zeehos. 
Veel cliënten genoten volop van onder andere de kerstkoren, 
het kerstverhaal, de herder en de schaapjes, Jozef en Maria in 
de stal, een heerlijk hapje en een drankje en nog veel meer.  
De route was prachtig verlicht met waxinelichtjes, de kostuums 
waren prachtig en het bleef gelukkig nagenoeg droog. 

Pietenband bezoekt Raamwerk
De Pietenband bezocht ook dit jaar Raamwerk.  
De cliënten in Noordwijk, Lisse en op Zeehos in 
Katwijk hebben volop genoten van deze muzikale 
show! Op de foto zie je het bezoek van de Pieten-
band aan de Wetering in Noordwijk. 

De Sint is langs geweest op de Tolhuisstraat.  
Hij had voor iedereen een kleinigheidje bij zich.  
De Sint hielp mee bij de werkzaamheden van de 
dag besteding en maakte een vrolijk dansje. Het was 
een heel gezellig bezoek, de cliënten hebben genoten!

TEKST EN FOTO’S ESTHER HESSEL, KATJA PIJNAKER, PETER KESSELER, JAN VAN DER PLAS 

TEKST EN FOTO MONIQUE VAN DER PLAS

De hobby’s van Wobbe

Dansen en
Schilderen

Wobbe danst al 30 jaar. Hij begon 
met Country dansen. Nu doet hij aan 
stijldansen. Op 26 november waren de 
kampioenschappen. Het was in Katwijk 
in een sporthal. Samen met Sabrina was 
hij daarbij. Ze dansen altijd samen. Zijn 
favoriet is de Engelse Wals. Er waren 
wel 400 deelnemers. Wobbe en Sabrina 
hebben de 2e prijs gewonnen. De jury 
keek naar hoe ze dansten en hun lach. 
De wedstrijd was ook op TV West. Hij 
is dus een beetje beroemd. In mei 2023 
krijgt hij een diploma. Voor Stijl Dansen 
deel 3 met een gouden ster. 

Hij maakt ook schilderijen. Bijvoorbeeld 
een zelfportret van hem als danser. 
Hij zet altijd zijn beste beentje voor. 
Gefeliciteerd Wobbe!

Wobbe met zijn schilderij
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TEKST EN FOTO LAURA KLINKENBERG

Na twee ‘coronajaren’ kon er op Zeehos  
weer een Pluimfeest georganiseerd 
worden! Met een Pluimfeest worden  
de cliënten bedankt voor hun inzet op  
de dagbesteding. Zoals jullie kunnen zien  
op de foto werd er volop genoten van  
het feest!

Voor de Hafakker  
Els is er op de donderdagen. 
Ze houdt spreekuur van 9.00 tot 
11.00 uur op het Centraal Bureau. 
Graag bij de receptie melden. 
 
Voor Zeehos  
Els bezoekt de dagbestedingen. 
Je kan een afspraak maken op 
locatie of via de telefoon.

Voor de Regio  
Je kunt Els bellen op bijgaand 
telefoonnummer. 

Er werken twee cliëntvertrouwenspersonen voor Raamwerk. Els van der Ark 
is de cliëntvertrouwenspersoon Zorg en Jacqueline Turenhout-Luiting is de 
vertrouwenspersoon Onvrijwillige Zorg (voor de Wet zorg en dwang). 

Vertrouwenspersonen Raamwerk

Els van der Ark
06 194 623 58
e.vanderark@hetlsr.nl

Jacqueline Turenhout-Luiting
06 28 83 80 37
j.turenhoutluiting@zorgstem.nl

Jacqueline is de nieuwe 
vertrouwenspersoon 
Onvrijwillige Zorg. Onvrijwillige 
zorg kan spelen op de Hafakker 
en Zeehos.

Corine Heemskerk

Sinds 21 november ben ik hoofd wonen in Katwijk, 
voor de locaties Strandschelp 11,13,15 en 19 & 
Schaalhoren A0 en A1. Hiervoor werkte ik bijna  
23 jaar bij Libertas in Leiden in de ouderenzorg.  
Daar heb ik op verschillende locaties gewerkt.  
Ik ben begonnen als zorgmedewerker en werkte 
onder andere als teamleider en locatiemanager.  

Ik woon in Oegstgeest, ben getrouwd en heb twee 
kinderen, van 30 en 27 jaar. Ook ben ik oma van 
twee kleinkinderen van drie en bijna twee jaar. Daar 
pas ik op de vrijdagen op. We hebben een caravan 
en houden er van weekendjes de natuur in te gaan. 
Het liefst gaan we naar de Veluwe. Ook fotografeer 
ik graag.
 
Het leek me leuk om bij een ander type zorgorgani-
satie te gaan werken. Raamwerk kende ik via enkele 
mensen die hier werken. Het bevalt me hier tot nu 
toe heel goed. Ik ben al meerdere keren op de 
woningen geweest. Mooi om te zien vind ik de 
betrokkenheid van de medewerkers bij de cliënten.
 
Met veel cliënten heb ik al kennis mogen maken. 
Anderen hoop ik snel te leren kennen. Mochten er 
dingen zijn waarvan je vindt dat ik er aandacht aan 
moet besteden, laat het me dan weten!

Silvia Winterink

Graag stel ik me aan jullie voor. Mijn naam is Silvia 
Winterink en ik werk sinds 1 november als hoofd 
in opleiding bij Raamwerk. Mijn woonteam is 
Duinrand 25-41. Hiervoor heb ik o.a. dertig jaar bij 
Prinsenstichting gewerkt. Mijn eerste kennismaking 
met Prinsenstichting was begin jaren tachtig, toen 
mijn broer daar kwam wonen. Kort na zijn overlijden 
in 1990 ben ik met mijn opleiding Z-verpleegkunde 
begonnen. Ik werkte bij Prinsenstichting onder 
andere als Persoonlijk begeleider, voorzitter van 
de OR en verpleegkundige. 

Daarna werkte ik anderhalf jaar bij Zideris.  
Deze baan was niet helemaal wat ik zocht.  
Mijn oog viel toen op de vacature van Raamwerk.  
De leus ‘Gewoon leven’ sprak mij erg aan en ik 
besloot te solliciteren. Inmiddels ben ik met veel 
plezier begonnen in deze nieuwe baan. Ik woon  
in Westzaan en kom als het lekker weer is graag 
met de motor naar het werk.  

Ik kijk ernaar uit Raamwerk verder te leren 
kennen en bij te dragen aan goede zorg  
voor de cliënten.

Even voorstellen: 

 Corine Heemskerk en Silvia Winterink
FOTO’S PRIVÉBEZIT CORINE HEEMSKERK EN SILVIA WINTERINK

Pluimfeest 
op Zeehos



Zelfstandig wonen  
met een beetje  
ondersteuning van  
Raamwerk

TEKST ESTHER HESSEL  FOTO’S VAN OOSTRUM FOTOGRAFIE

TEKST EN FOTO WENDY PLUG

 ‘Het is heerlijk om zo dicht bij    
       het strand te wonen.’

Wonen op Zeehos:
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Sabine ontvangt de redacteur van Onze krant in haar mooie 
kamer op Zeehos. Ze vertelt vol enthousiasme hoe is om bij 
Raamwerk te wonen en werken. ‘Ik woon hier sinds februari  
dit jaar, nog niet zo lang dus, maar het bevalt heel goed’.

Lekker dicht bij het strand  
Sabine: ‘Het is heerlijk zo dicht bij het strand te 
wonen. Ik kan er zelf heen rijden met mijn rol -
stoel, dat doe ik graag. Ik voel me al helemaal 
thuis op Zeehos. Pas kwamen er twee nieuwe 
stagiaires en die heb ik hier een rondleiding 
gegeven. Dat vond ik heel leuk om te doen.’ 
 
Arbeidsvitaminen 
‘Op maandagmiddag en dinsdagmiddag ga ik 
naar dagbesteding bij ‘de Spons’. We werken 
in een kleine gezellige groep en pakken onder 
andere sponzen in. Die worden daarna verkocht 

in de winkel. We hebben vaak een muziekje 
opstaan voor de nodige ‘arbeidsvitaminen’ 
en hebben veel lol met elkaar.’

Rolstoeldansen 
‘Op maandagavond ga ik naar rolstoeldansen.  
Dat is in de recreatiezaal op Zeehosplein. Ik 
dans samen met Paul. We moeten nog veel 
leren, maar oefening baart kunst. En de leraar 
zegt dat we talent hebben, dus dat komt vast 
goed. Ik hou van allerlei muziek. Ook van 
hardcore, maar daar kan je niet makkelijk op 
rolstoeldansen.’ 

Sammy-Jo woont sinds twee jaar op de 
Wetering in Noordwijk. Hiervoor woonde  
ze bij haar ouders in Katwijk.

Sammy-Jo woont in een appartement op de 
Wetering samen met haar twee katten Ozzy en 
Spikey. Ze is dol op haar katten. Ozzy is een echte 
raskat, een Maine coon. Een ontzettend lief en 
knuffelig beest. De andere komt van een boerderij 
en is iets minder sociaal. ‘Hij was voordat hij bij mij 
kwam wonen veel alleen en daarom is hij een beetje 
schuw.’ Sammy-Jo heeft veel gezelligheid van haar 
katten. Ze heeft genoeg te doen, maar toch vindt  
ze het heel fijn dat de katten bij haar wonen. 
 
‘Ik werk bij de Zeeman en verder vul ik mijn dagen 
met het verzorgen van mijn katten, het huishouden, 
boodschappen doen en TV-kijken. Ik doe nagenoeg 
alles zelf. Mijn moeder en zus helpen mij met 
de financiële administratie. Maar ik ben ook blij 
met de ondersteuning die ik van Raamwerk krijg. 
We maken vaak een praatje en zij helpen mij 
bijvoorbeeld herinneren dat ik de kattenbak moet 
verschonen.’

In beweging blijven 
‘Jeu de boules doen we ook in de 
recreatiezaal. Daar ben ik al behoorlijk 
goed in. Ik heb de tweede prijs gewonnen 
bij de voorjaarscompetitie, daar ben ik 
best trots op! Ook sla ik elke dag een uur 
tegen de felgekleurde boksbal in mijn 
kamer. En ik train een half uur per dag 
mijn beenspieren. Zo blijf ik fit.’

Ontspannen 
‘Tijdens het sporten op mijn kamer luister  
ik naar avonturenboeken. Verder hou ik ervan 
om in de snoozelruimte in het Labyrinth 
te zitten. Daar ontspan ik lekker van. In het 
Labyrinth koken we ook gezellig met elkaar. 
Dat vind ik heel huiselijk en fijn. En dinsdag 
en vrijdag eten we gezellig met elkaar in 
de Rozer. Zoals je leest bevalt het me heel 
goed op Zeehos. Ik vind het fijn om hier te 
wonen en werken!’
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TEKST ESTHER HESSEL FOTO STUDIO OOSTRUM

TEKST EN FOTO’S MONIEK VAN TOORN

De hobby’s van Daniël

Muziek en poppen

Daniël ging samen met zijn begeleider Brian 
op de foto, onder andere voor de website van 
Raamwerk. Ze kunnen het goed vinden met 
elkaar, dus dat was leuk om te doen.  

Daniël houdt enorm van muziek. Regelmatig zet hij 
zijn koptelefoon op en zingt dan voluit mee met zijn 
favoriete bands. Ook heeft hij een gitaar, waar hij 
vrolijk op mee speelt. Hij kent de nummers allemaal 
uit zijn hoofd. 

Daniël zingt graag lekker mee 
met zijn favoriete bands.

Hij vertelt graag over muziek en bands en over zijn 
andere passie: poppen. Hij heeft er een heleboel: 
van Frozen tot Darth Vader en van Jannes tot 
Metallica. Daniël is gek op allemaal! Ze staan in zijn 
kast en op zijn bed. En hij neemt ze graag mee met 
een wandeling op het terrein. 

Daniël werkt op de Zorgboerderij bij de Buitengroep. 
Hij schoffelt, harkt, plant en oogst. Is er niets te 
oogsten dan gaat hij aan de slag met hout: schuren, 
zagen en timmeren. En natuurlijk met zijn collega’s 
kletsen over zijn poppen, muziek of ander nieuws.

In november kwam burgemeester Lies Spruit 
van Lisse op bezoek bij Dichtbij. Liza had de 
burgemeester een brief gestuurd. Ze nodigde 
haar uit om kennis te komen maken. Iedereen 
voelde zich zeer vereerd dat de burgemeester echt 
kwam. Daarom hadden we zelf feestelijke slingers 
gemaakt en een heerlijke appeltaart gebakken.

Prachtige tekeningen
De burgemeester had de grote tekening bewaard, 
die Menno maakte voor de lintjesregen in het 
gemeentehuis. Ze had deze meegenomen naar  
het bezoek. Ook de uitnodigingsbrief die Liza  
had gestuurd, had ze bij zich. Dat waardeerden  
we allemaal enorm. Liza had een hele lijst met 
vragen op papier gezet. Ze had er een prachtige 
tekening bij gemaakt. De burgemeester nam 
alle tijd om de vragen te beantwoorden. En er 
ontstonden gezellige gesprekken.

Werkzaamheden Dichtbij
Ze was ook geïnteresseerd in alle werkzaamheden 
die we bij Dichtbij doen. We vertelden dat we 
zinvolle taken voor de buurt om ons heen doen. 
Zoals bijvoorbeeld: glas ophalen in de wijk, was 
vouwen, tijdschriften verpakken, tuintjes onkruidvrij 
maken, blad vegen. En iedere week wordt er veel 
gebakken voor de verkoop. Mensen bestellen het 
gebak als ze zeker willen zijn dat het er is. Maar er 
lopen ook vaak mensen spontaan binnen om te 
zien wat er nog te koop is. Ook maken we creatieve 
spulletjes voor de verkoop.

Het was een heel leuk bezoek.
Burgemeester, bedankt voor uw komst!

Nieuwsgierig geworden naar ‘Dichtbij Dagbesteding’? 
Volg ons dan op Facebook en Instagram. 

Bezoek van de burgemeester 
    van Lisse aan Dichtbij

Dagbesteding Dichtbij

Daniël en Brian
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Onze krant is een  
uitgave van Raamwerk
Strandwal 2
2211 HT Noordwijkerhout
0252 34 56 78 
www.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

In 1982 leerden Maartje en Arnold elkaar kennen. Arnold woont  
op Zeehos in Katwijk. Nu, 40 jaar later, gaat Maartje nog steeds 
elke week naar Arnold toe. 

Elke donderdag samen op stap
Elke donderdagmiddag gaan de twee samen op stap. Arnold op zijn fiets 
en Maartje ernaast, samen naar het dorp. Cola drinken met een gebakje 
erbij bij de Hema. Wanneer Maartje met haar man Aad bij de Hema 
komt, vraagt het personeel vaak ‘waar is Arnold?’. Zo verweven zijn ze. 

Lekker pannenkoeken eten
Maartje heeft ook een intense band opgebouwd met de familie  
van Arnold. Dinie -de zus van Arnold- en Maartje spreken elkaar 
regelmatig. Arnold komt ook af en toe bij de familie thuis.  
Dan gaan ze lekker pannenkoeken eten, dat is genieten! 

Een grote bos bloemen
Maartje hoopt nog vele jaren bij Arnold op bezoek te gaan. Ze geeft 
aan dat Arnold veel aan haar leven heeft toegevoegd. De donderdag-
middag is heilig voor haar, want die is voor Arnold. We hebben Maartje 
in het zonnetje gezet, met een grote bos bloemen. 40 jaar vrijwilliger 
van Arnold, 40 jaar vrijwilliger bij Raamwerk. Woorden te kort voor  
hoe bijzonder dit is! 

Arnold: ‘Ik ben erg blij met Maartje. Het leukst vind ik dat we elke 
donderdag naar het dorp gaan en dan een taartje eten bij de Hema.’
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Maartje en Arnold:  
al 40 jaar samen op stap.


