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VOORWOORD

We komen naar
Eveline en Vincent toe
Eveline en Vincent hebben af en toe extra ondersteuning
nodig. Ze hebben namelijk een kind met een beperking dat
thuis woont. Je komt dan regelmatig handen tekort, zeker
wanneer je zelf een actief leven hebt. Het liefst hebben ze
ook ondersteuning thuis, op hun eigen thuisbasis. Want
daar is alles dichtbij en voelt iedereen zich thuis.
Philadelphia bedenkt nieuwe manieren om ondersteuning
naar je toe te halen. Met DigiContact kun je bijvoorbeeld
vanuit huis beeldbellen met een begeleider. In Amsterdam
maken Eveline en Vincent kennis met een pilot van een
nieuwe vorm van ondersteunen: de zorgoppas, die een heel
gezin ondersteunt. Je leest er meer over in deze Hallo.

Wat een
feest!

Sommigen hebben het hele jaar
door elke week getraind. Anderen
trokken voor het toernooi voor het
eerst hun voetbalschoenen aan. Het
maakt allemaal geen bal uit. Tijdens
deze 10e editie van het Philadelphia
Voetbaltoernooi bij vv Hierden gaat
het om samen spelen, samen zijn en
samen plezier maken. Al hoopten alle
22 teams – eerlijk is eerlijk – wél die
felbegeerde beker mee naar huis te
kunnen nemen.
In de pauze krijgt volkszanger
Marco de Hollander iedereen het veld
op voor een supergrote polonaise.

En nadat hij samen met AFC Plus
speler Ismael een prachtig duet
heeft gezongen, is iedereen weer
helemaal klaar voor de tweede
helft. Er wordt geschreeuwd, soms
een beetje gemopperd, maar

boven alles veel gelachen. Wanneer
F.C. Noordmanshof uiteindelijk het
beslissende doelpunt scoort en
zichzelf officieel winnaar mag noemen
viert het hele stadion dan ook feest.
Dit was een dag om nooit te vergeten!
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Gezellige
praatjesmaker

Hallo, ik ben Wouter Pronk.
Met 17 huisgenoten woon ik bij
locatie Stationserf in Houten.
Ik werk bij Fort WKU. Dat is een
oud monument met een café.
Je kan er ook kano’s huren.
Ik spaar alles van Coca-Cola en
ik heb een tropische parkiet.
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Als ik klaar ben met mijn werk,
fiets ik snel naar huis. Mijn collega
kon mij laatst niet bijhouden. Zij
zei: ‘Jij kan wel meedoen aan de
Tour de France.’
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DIT IS MIJN DAG

1
Elke woensdag werk ik
bij Fort WKU. Ik help bij
de verhuur van de kano’s.
Deze mevrouw heeft een
kano die lek is. Mevrouw,
niet zo wiebelen, straks
valt u in het water!

Hier woon ik. Welkom in mijn
huisje. Gezellig hè, ik ben heel
trots op mijn appartement.

2

4

Ik breng de bestellingen naar de tafeltjes en
ruim af. Bedienen vind ik leuker dan werken in
de keuken, want ik maak graag een praatje met
mensen. Dat doe ik ook als ik met mijn moeder
over straat loop. Iedereen kent mij in Houten.
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Ik heb een grote
verzameling van
Coca-Cola-dingen.
Mijn favoriet is de
gele schoolbus.
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DIT IS MIJN DAG
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Elke dag haal ik mijn tropische parkiet
uit zijn kooi. Ik laat hem vliegen in mijn
kamer. Maar ik doe dan wel even de
balkondeur dicht.

7
Dit is Henrike, mijn begeleider. We vinden het
leuk om grapjes te maken met elkaar. In de
gezamenlijke woonkamer kunnen we ontbijten
en ‘s avonds eten we daar samen. Mijn vader wil
hier eigenlijk ook wonen, zegt hij. Omdat er zo
goed voor ons wordt gezorgd.
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Op de fiets ga ik naar de korfbaltraining.
Jerry uit mijn huis gaat mee. In het weekend
spelen we soms een wedstrijd. Daarvoor
moeten we dan naar een andere stad.

Gezellig en sociaal
Begeleider Henrike van Kruistum: ‘Bij onze locatie wonen 18 cliënten die allemaal goed met elkaar
overweg kunnen. Het is een heel hechte club. Iedereen woont hier zelfstandig. In de ochtend en
avond bieden we de mogelijkheid om samen te eten. Gedurende de dag hebben we contact via
de telefoon als dat nodig is. Cliënten ondernemen veel dingen samen, ook buitenshuis. In de winter
gaan ze vaak schaatsen op de ijsbaan. Wouter woont hier al bijna 7 jaar. Het is een heel gezellige
en sociale jongen. Hij heeft een brede interesse. Zo heeft hij een tijdje terug een nachtdienst
meegelopen met een beveiligingsbeambte. Wouter toont ook altijd interesse in anderen. Als hij
kookt in zijn appartement, dan kiest hij voor lekkere dingen als een broodje shoarma of een
hamburger. Daarvoor doet hij dan zelf de boodschappen.
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GEDICHT

Genieten van een strandwandeling
Mijn voeten raken het warme zand,
terwijl ik aan het wandelen ben op het strand.
Mensen zwemmen in zee,
deinen met de golven mee.
Kinderen zijn met schepjes en emmertjes zand aan het spelen,
maken mooie zandkastelen.
Golven spoelen over mijn voeten,
krabbetjes zijn tussen de kribbes aan het wroeten.
Talloze schelpen liggen op het zand,
ik geniet met volle teugen van een wandeling op het strand.
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VOETBAL

‘Ik heb al 19 jaar
een seizoenkaart’
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Ester Mangnus fotografie Kees Winkelman

VOETBAL

Fan van FC Utrecht
Bianca van den Berge is fan van FC Utrecht. Ze gaat vaak naar
thuiswedstrijden en verzamelt van alles van haar favoriete voetbalclub.
‘Mijn slaapkamer hangt vol met vlaggen en shirts.’

Vanavond speelt FC Utrecht
tegen SC Heerenveen.
Bianca is al vroeg bij stadion
Galgenwaard in Utrecht.
‘Het is de laatste wedstrijd
van het seizoen’, legt
ze uit. ‘Er staat veel op
het spel. Als ze winnen,
mogen ze de play-offs
om Europees voetbal
spelen’, zegt ze als
echte voetbalkenner.
Bianca heeft er zin in. Vol
vertrouwen loopt ze het
voetbalstadion in. ‘Het wordt
3-1 voor FC Utrecht’, voorspelt ze.

Eigen stoel
Als Bianca het stadion binnenkomt, geeft ze
verschillende mensen een hand. ‘Ze kennen me wel
hier. Ik heb al 19 jaar een seizoenkaart en ga naar alle
thuiswedstrijden. In het stadion heb ik een vaste plek
en een stoel met mijn naam erop’, vertelt ze trots. Dan
komt ze de 11-jarige Quint tegen. ‘Dat jongetje krijgt
altijd shirtjes van de spelers’, vertelt Bianca een beetje
jaloers. ‘Na afloop van de wedstrijd vragen we daar
allebei om. Ik heb één keer een shirtje gehad. Dat was
van voetballer Willem Janssen.’

Wedstrijd
De wedstrijd begint. Schuin achter trainer Dick
Advocaat zit Bianca op de tribune. Met haar handen
gevouwen volgt ze vol spanning de wedstrijd.

Na 30 minuten scoort
FC Heerenveen. FC Utrecht
staat met 0-1 achter. ‘Kom
op!’, roept een jongen vanaf
de tribune. Gelukkig maakt
Willem Janssen aan het
einde van de eerste helft
ook een doelpunt. Bianca
krijgt een grote glimlach
op haar gezicht. ‘Ze kunnen
nog steeds winnen’, zegt
ze hoopvol.

Tweede helft
In de tweede helft van de
wedstrijd is FC Utrecht duidelijk
beter. Ze maken 2 doelpunten.
FC Utrecht wint. Bianca klapt in haar
handen en juicht. Op het veld zwaaien mensen met
vlaggen. Vanaf de tribune klinkt er tromgeroffel en de
supporters roepen: ‘Utrecht! Utrecht! Utrecht!’

Souvenirs
De wedstrijd is afgelopen. Bianca haalt een kartonnen
bordje uit haar tas. ‘Mag ik je shirtje hebben?’ staat
erop. Ze loopt naar de zijkant van de tribune, de plek
waar de spelers het veld aflopen. Dan komt Quint
aangesneld. Hij rent naar de rand van de tribune en
schreeuwt om een shirtje. Binnen een paar minuten
heeft hij er eentje. Bianca heeft dit keer niks gekregen,
maar ze gaat wel met een goed gevoel naar huis.
Haar voorspelling is uitgekomen. FC Utrecht heeft met
3-1 gewonnen.
9

tekst

Ester Mangnus fotografie Yasmijn Tan

DIT EET IK GRAAG

Surinaamse roti
Dit heb je nodig voor 4 roti's:
Uit de keuken:
¡¡Snijmes
¡¡Schilmes
¡¡(Wok)pan
¡¡Spatel
¡¡Theelepel
¡¡Eetlepel
¡¡Maatbeker
¡¡Steelpannetje
Uit de winkel:
¡¡3 aardappels
¡¡250 gram kipfilet
¡¡200 gram sperziebonen
¡¡4 roti-vellen (te koop bij de toko of bij de
supermarkt zoals Albert Heijn en de Boni)
¡¡1 tomaat
¡¡Halve witte ui
¡¡1 teentje knoflook
¡¡4 eieren
¡¡1,5 eetlepels kerriepoeder
¡¡1 theelepel sambal
¡¡Zout
¡¡Peper
¡¡Olijfolie

Henry kookt altijd samen met anderen. Dit doet hij vaak met
zijn begeleider, maar vandaag kookt hij met Chantal. Ze gaan
Surinaamse roti maken. Henry heeft dit nog nooit gegeten.
Chantal kent het gerecht wel. ‘De vriend van mijn zus is half
Surinaams’, vertelt ze. ‘Hij maakt vaak roti voor ons. Daar
doet hij altijd Madame Jeanette in. Dat is een pittige, gele,
Surinaamse peper. Soms krijg ik tranen in mijn ogen als ik
zijn roti eet, maar dat vind ik niet erg. Ik hou van pittig eten.
Je moet er gewoon veel water bij drinken.’ Vanavond wordt
het eten niet pittig, want er zijn bewoners die daar niet van
houden. ‘We doen er een klein beetje sambal bij, maar niet
te veel’, zegt Chantal.
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Stap 1: Snijd de kipfilet in kleine blokjes.
Tip! In rauwe kip zitten veel bacteriën. Was

Stap 2: Snipper het Stap 3: Schil de

uitje en snijd het
aardappels en snijd
teentje knoflook fijn. deze doormidden.

Stap 4: Snijd de
tomaat in kleine
stukjes.

de snijplank daarom af na het snijden van
de kip. Of pak een andere snijplank om de
groenten te snijden.

Stap 5: Giet een
scheut olijfolie in een
(wok)pan en bak
hierin het uitje met de
knoflook aan.

Stap 6: Voeg na

3 minuten de kip en
1,5 eetlepels kerriepoeder toe aan de
pan. Bak de kip bruin.

Stap 8: Breng het water

aan de kook en voeg een
theelepel sambal toe. Doe
er een snufje peper en
een beetje zout bij. Laat
dit 20 minuten koken. Dan
zijn de kip, aardappels en
sperziebonen gaar.

Stap 9: Ondertussen

Stap 7: Voeg daarna de tomaat, de sperziebonen, de
aardappels en 300 ml water toe. Het kan zijn dat je iets meer
water moet toevoegen. Dit hangt af van je pan. De aardappels
en sperziebonen moeten bijna helemaal onder water staan.
Stap 10: Verwarm

de roti-vellen in de
magnetron. Als je twee
roti-vellen tegelijkertijd
in de magnetron doet
zijn deze binnen 20-30
seconden warm.

Stap 11: Serveer de
roti met de gekookte
eieren en de roti-vellen.
Smullen maar!

kook je 4 eieren in het
steelpannetje. Deze zijn in
8 minuten hard.

kelijk!

Eet sma

11

LIEFDE
VISITE
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Ester Mangnus fotografie Zuiverbeeld

‘Ik geef vaak
rode rozen aan haar’
Hand in hand wandelen Chantal en Tonny over de pier
in Terneuzen. Ze hebben al 11 jaar een relatie
en zijn nog steeds verliefd.
‘In 2008 hebben we elkaar
ontmoet op het Griekse eiland
Rhodos’, vertelt Tonny. ‘We waren
allebei op vakantie met een
reisorganisatie voor mensen met
een verstandelijke beperking. Vanaf
het moment dat ik haar zag, vond
ik haar leuk. Toch durfde ik niet op
haar af te stappen. Toen heb ik aan
haar vriendin gevraagd of Chantal
verkering met me wilde.’

Eerste kus
Het was liefde op het eerste
gezicht. Chantal zei meteen ‘ja’.
Ze wilde graag verkering met
Tonny. Ze vond hem een leuke,
knappe jongen. ‘Daarna zijn we
samen gaan wandelen’, vertelt
Tonny. ‘Onze eerste kus was tijdens
die wandeling op het strand in
Griekenland.’

Reizen
Tonny woont in Terneuzen en
Chantal in Houten. Dat is heel ver bij
elkaar vandaan. ‘Om bij mijn vriend
te komen moet ik ruim 3 uur reizen
met het openbaar vervoer’, vertelt
Chantal. ‘In het begin kwam mijn
vriend me ophalen bij het station.
Hij is heel zorgzaam, maar nu kan
ik het helemaal alleen. Tonny heeft
mij geleerd om zelfstandig
te reizen.’

Samenwonen
De vakantieliefde van Tonny en
Chantal groeide uit tot een echte
relatie. Ondanks de afstand zijn
ze al 11 jaar bij elkaar. ‘Sommige
mensen vragen: “Had je niet
iemand uit Zeeuws-Vlaanderen
kunnen vinden?”, zegt Tonny. ‘Maar
zo werkt het niet in de liefde. Ik ben
heel blij met Chantal. Toch wil ik
niet met haar samenwonen, want
ik heb eerder een relatie gehad en
dat ging toen niet goed. Daarnaast
hebben we allebei ons eigen leven
in de plaats waar we wonen. Dat
willen we niet opgeven.’

Tonny is geboren en getogen in
Terneuzen. Hij is een echte Zeeuw
en houdt van de zee. ‘Als Chantal
bij mij is, dan gaan we samen op
mijn scooter naar de haven van
Breskens. Daar genieten we van
de zee. Ik vind het heerlijk om met
zonsondergang samen met Chantal
over het strand te wandelen. Ik hou
van romantische dingen. Als ik in
het weekend naar Chantal ga, dan
neem ik vaak een bos rode rozen
voor haar mee.’

Weekend

Toekomst

Tonny en Chantal zien elkaar bijna
elk weekend. De ene keer in Houten
en de andere keer in Terneuzen.
‘Als we samen zijn doen we leuke
dingen’, vertelt Chantal. ‘Binnenkort
gaan we naar een concert van
Guus Meeuwis. En we zijn naar een
theatervoorstelling van Tineke
Schouten geweest. Dat was heel
grappig.
Verder gaan we ook vaak bij mijn
ouders op bezoek. De eerste
keer vond Tonny dat wel een
beetje spannend. Gelukkig was hij
meteen welkom. Mijn ouders zijn
blij met hem en Tonny vindt zijn
schoonouders ook heel leuk.’

Het geheim van een goede relatie
is volgens Tonny en Chantal dat er
ook ruimte is om je eigen ding te
doen. ‘Het gaat heel goed’, zegt
Tonny. ‘Natuurlijk is er weleens een
meningsverschil, maar echte ruzie
hebben we nooit. Doordeweeks
heb ik mijn werk en mijn hobby’s.
Ik hou van wielrennen. Chantal gaat
naast haar werk op bezoek bij haar
vriendinnen. Ik vind het belangrijk
dat we ook tijd voor onszelf
hebben. Hoe wij de toekomst
zien? Tja, dat weet ik niet. Dat vind
ik een moeilijke vraag, maar ik
wil wel bij haar blijven tot in het
bejaardenhuis.’
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WINACTIE
VISITE

Zomerse zin

Maak kans op een karaokeset met deze rebus!
Weet jij welke zin we zoeken?

r=b

t=z

p=v

-o + v=i r=n

SUDOKU

-n

wat kun je winnen?
Een supermooie karaokeset.
We verloten er 3 onder de goede inzenders.
Als je hebt gewonnen dan hoor je dat ná 15 augustus.

WEET JIJ HET ANTWOORD?
In de sudoku-puzzel moet je de cijfers 1 tot en
met 6 invullen, en wel zo dat:
¡¡ op elke horizontale rij (de liggende rij)
elk cijfer maar één keer voorkomt
¡¡ in elke verticale kolom (de staande rij)
elk cijfer maar één keer voorkomt
¡¡ in elk blokje van 6 cijfers elk cijfer
maar één keer voorkomt.
14

Stuur jouw antwoord voor 15 augustus naar ons toe.
Zet daarbij je naam, adres en woonplaats. Je kunt mailen naar
hallo@philadelphia.nl of een kaart met daarop het antwoord
sturen naar Stichting Philadelphia Zorg, Postbus 1255,
3800 BG in Amersfoort.

tekst en fotografie

Merel Uildriks

DIT IS
WINACTIE
MIJN WERK

Een gezonde lunch met veel kleur
Elize de Munk (34) werkt in de personeelskantine van gemeente De Bilt.
Daar verzorgt ze voor de ambtenaren 3 dagen per week een gezonde lunch.
Voor kroketten of frikandellen is geen plek op het menu; hier worden verse
salades geserveerd. Elize snijdt de groenten. Ze heeft het altijd druk.
In alle vroegte vertrekt Elize vanuit
locatie Stationserf in Houten met
de trein naar Bilthoven. Al om
half 8 begint daar haar werkdag.
Eerst moeten alle koffiemachines
worden schoongemaakt. ‘Ik lust
eigenlijk geen koffie. Geef mij
maar een kopje bosvruchtenthee.’
De ‘koffieprut’ neemt een collega
mee naar huis. Die gebruikt het als
compost voor zijn moestuin. De
wekker van haar telefoon gaat af.
‘Dat betekent dat het pauze is. Maar
die ga ik niet nemen vandaag. We
moeten nog veel doen voordat de
kantine opengaat om 12 uur.’

Backstreet Boys
Als de koffiebonen zijn aangevuld,
begint Elize met het opmaken van

‘Veel kleur
op het bord is
belangrijk’

Backstreet Boys. Al sinds 1996. Ik
heb gehuild toen Kevin uit de band
ging. Gelukkig kwam hij weer terug.
Ik ben met mijn broertje naar hun
concert in Antwerpen geweest.’

Vakantie
de salades. De keuken ziet eruit
om door een ringetje te halen,
zo schoon en opgeruimd. Elize
werkt gestructureerd en precies.
Tuinkers bij de tonijnsalade en
een bolletje huzarensalade wordt
opgefleurd met bieslook, paprika
en radijs. ‘Veel kleur op het bord is
belangrijk’, weet Elize. Tijdens het
snijden van de komkommer zingt
Elize het nummer “Everybody”.
Haar collega’s zingen luidkeels
mee. ‘Ik ben hartstikke fan van de

De ketting met het hartje kreeg
Elize van haar vriend Jeroen.
‘We ontmoetten elkaar vier jaar
geleden tijdens een groepsvakantie
in Zweden.’ Binnenkort gaan ze
weer samen op reis. Huisgenoten
Wouter en Mark gaan ook mee. ‘Dit
keer gaan we naar Winterberg. We
hebben al een excursie geboekt
naar de Warsteiner bierfabriek. Ik
hou van een alcoholvrij biertje af
en toe. Tijdens de vakantie kom ik
tot rust.’
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Marieke Verdonk fotografie Merel Uildriks

Jacob is altijd bezig
Jacob Netjes is een bijzondere
man. Hij kan niet lezen en ook
niet schrijven. En toch heeft hij
zijn rijbewijs gehaald. Eigenlijk
vond niemand het een goed idee
dat Jacob een auto zou besturen.
Totdat hij op een tractor voor
kwam rijden: ‘Als ik op een tractor
kan rijden, kan ik ook autorijden!’
De 66-jarige man zit niet vaak stil.
Hij werkt 6 dagen in de week bij
een bloemist in Kampen. Hij haalt
bestellingen op bij de groothandel
en brengt bloemstukken rond. Met
16

de auto. ‘Ik kom in allerlei plaatsen
in de buurt, maar ik ga niet naar
Zwolle. Dan raak ik de kluts kwijt.’

Kampereiland
’s Avonds is Jacob op het
Kampereiland te vinden. Als
havenmeester haalt hij de boten
binnen. ‘En dan mogen ze betalen’,
vertelt Jacob. ‘10 euro per nacht.
Het maakt niet uit of het een
grote of een kleine boot is. Voor
elektriciteit mag ik 1 euro vragen.
Maar dat doe ik niet altijd. Ik kijk

‘Als ik op een
tractor kan
rijden, kan ik ook
autorijden!’
eerst even wat voor iemand het
is.’ Jacob zorgt ervoor dat de
douche en wc’s schoon zijn, dat
er handdoeken liggen en dat er
voldoende zeep is. ‘Ik krijg vaak te
horen: “Wat is het hier luxe!”

DIT IS
WINACTIE
MIJN WERK

Jacob kent de meeste mensen die
met hun boot komen. Ze vinden het
gezellig om met Jacob te kletsen.
‘Soms vragen ze of ik een wijntje
met ze wil drinken. Maar dan zeg ik:
“Nee, ik moet nog rijden.”

Kampeerders
Jacob zit op een bankje aan het
water. Hier heeft hij goed zicht
op de schepen die aankomen.
Als het slecht weer is, houdt hij
het allemaal vanuit zijn auto in de
gaten. ‘Ik heb hier ook wel eens

kampeerders gehad’, zegt Jacob.
‘Eigenlijk mag dat niet, maar ik ga
die mensen echt niet wegsturen.’
Jacob is niet zo streng. Behalve als
er kinderen in de buurt zijn. ‘Dan
vraag ik: “Kunnen jullie zwemmen?”
Als dat niet zo is, dan moeten ze
een reddingsvest aan.’

Kroonkurken
Jacobs geboortehuis ligt net
over de dijk. Het is een boerderij.
Vroeger hielp hij zijn vader met
het werk op de boerderij. Toen

zijn vader was overleden en zijn
moeder niet goed meer voor hem
kon zorgen, kreeg Jacob zorg van
Philadelphia. Nu woont hij bij de
Vijverhof in Kampen. Maar hij is
niet vaak thuis, want hij brengt ook
nog de krant rond. En hij verzamelt
kroonkurken voor een goed doel.
Hij gaat alle cafés en restaurants
in de buurt af om de kurken op te
halen. Hij is zo druk dat hij meestal
te laat is voor het eten. ‘Maar
ze bewaren altijd wat voor me’,
glundert hij.
17

moeder nora:

‘Ik ben zijn vader Ton. Mijn zoon en ik
gaan vaak wandelen. We gaan graag naar
botanische tuinen of het park bij kasteel
Zuylen. Daar genieten we van de buitenlucht.’

ton

Lieve beer
‘Als kind was Jerry een lief kereltje, hij lachte
altijd. Daarnaast was hij een beetje verlegen.
Als er mensen kwamen die hij niet kende,
dan verstopte hij zich achter mij. Dat bleef
hij heel lang doen, maar op een gegeven
moment was hij te groot. Dan stond hij
achter mij en kon iedereen hem zien.
Jerry is een grote, lieve beer. Hij is groot en
sterk, maar doet niemand kwaad. Hij wil
altijd anderen helpen. Dat deed hij als kind
ook, maar door zijn autisme begrepen de
kinderen in de klas hem niet. Daarom is hij
naar een school voor speciaal onderwijs
gegaan, daar ging het beter met hem.
Mijn zoon is mijn steun en toeverlaat. Ik
heb veel gezelschap van Jerry. We houden
allebei van schilderen. Als ik boven in mijn
atelier zit, dan komt hij vaak bij mij zitten.
Dan beschildert hij witte gipsen beeldjes
die hij in de kringloopwinkel koopt. Jerry
spaart beren en draken. Op de rommelmarkt
kocht hij een roze berenlamp. Die heeft hij
overgeschilderd in kopergoud. Heel mooi!
We houden van fantasy en gaan elk jaar met
het hele gezin naar fantasyfestivals. Op zo’n
festival mag je zijn wie je wilt zijn en kun je al
je creativiteit kwijt. Dit jaar was ik verkleed als
middeleeuwse fantasiejonkvrouw en Jerry
als drakenridder. Hij had een grote rode cape
met schubben aan, die had hij zelf gemaakt.
Hij zag er prachtig uit!’
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NORA
‘Ik heet Nora. Ik ben de moeder
van Jerry. Samen gaan we graag
naar een rommelmarkt. Heerlijk
neuzen tussen tweedehands
spullen. Mijn zoon is mijn steun
en toeverlaat.’

tekst

Ester Mangnus fotografie Merel Uildriks

DIT IS MIJN FAMILIE

‘Jerry is mijn broer. Ik ben Mike. Poolen en gamen
doen we vaak. Soms bezoeken we een pretpark
of dierentuin. Dat vinden we ook leuk.’

mike

jerry

mariska
‘Mijn naam is Mariska. Ik ben zijn schoonzus.
Jerry en ik doen veel spelletjes samen, zoals
Pokémon, Monopoly en Valse Motten. En hij
helpt mee in de tuin.’

Wereld vol fantasie
‘Hallo, ik ben Jerry Vermeulen. Ik ben 31 jaar. Al 8 jaar woon ik bij locatie Stationserf in Houten.
Ik houd van sport. Ik fitness 3 keer per week en ik speel korfbal. Mijn familie woont in de buurt.
We doen veel samen. Elk jaar gaan we met zijn allen naar de Elfia Fair bij kasteel de Haar. Daar is
iedereen verkleed. Je ziet er ridders, draken, elfen en heksen. Dat vind ik heel leuk!’
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tekst en fotografie

Merel Uildriks

OPPAS

Speciale zorg en aandacht
met Zorgoppas
De 4-jarige Joe is snel overprikkeld.
Hij voelt zich het fijnst in kleine groepen en heeft iemand
nodig die een-op-een dingen met hem doet.
Zorgoppas biedt hiervoor uitkomst.
Joe met zijn moeder Eveline

Toen hij 3 jaar oud was, praatte
Joe nog niet. Voor zijn moeder
Eveline Keyser was dat een van de
vele signalen. ‘Joe ging naar een
kinderdagverblijf met veel kinderen
op de groep. Hij sliep slecht omdat
hij de prikkels van de dag niet
kon verwerken. Bovendien had
hij last van driftbuien omdat hij
snel overprikkeld was.’ Soortgelijk
gedrag had ze eerder gezien,
weliswaar in een andere vorm.
Haar zus heeft het syndroom van
Asperger en werd pas op latere
leeftijd gediagnosticeerd. Eveline
maakte de optelsom en besloot
samen met haar man Vincent hulp
te zoeken.

Kleine klas
Joe kreeg de voorlopige diagnose
autisme. Hij is nu 4 jaar en
gaat inmiddels naar speciaal
basisonderwijs. ‘Dat past helemaal
bij hem. Hij zit in een kleine klas
met 8 leerlingen en hij heeft de
aandacht van soms wel 3 docenten.’
Het was duidelijk dat reguliere
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James Nijman: ‘Je moet duidelijk zijn bij Joe’
‘Ik ben de oudste in mijn familie
en ik heb altijd op mijn broertje en
nichtjes gepast. Alle kinderen reageren
ongeveer hetzelfde. Maar bij Joe is
het net anders. Je moet duidelijk zijn
bij Joe. Je kan niet zeggen: dat doen
we zo meteen. Dat begrijpt hij niet.
Laatst was hij heel verontwaardigd dat
ík hem ophaalde van school en niet
zijn vader. Dat was hem niet duidelijk
genoeg verteld. Hij heeft dan een paar
weken last van zo’n misverstand. Hij
reageert goed op mij en schrikt niet
als ik streng ben. Ik heb een jaar een
lerarenopleiding gedaan en ik kan veel
van de theorie in de praktijk brengen
als zorgoppas. Mensen kunnen op veel
verschillende manieren reageren. Dat
heb ik van Joe geleerd.’
Joe en zorgoppas James

naschoolse opvang niet zou
werken voor Joe. Dat besef stelde
Eveline en Vincent voor een nieuwe
uitdaging, want ze wilden beiden
blijven werken. Een oppas aan huis
was het ideale scenario, maar die
zou Joe wel de nodige zorg moeten
kunnen bieden.

‘Ik vond het lastig om
van een normale oppas
extra zorgtaken te verlangen’

Een-op-een
‘Hij heeft iemand nodig die
een-op-een dingen met hem
doet. Maar dat moet wel iemand
zijn die hem begrijpt. Die ziet dat
hij gevoelig is voor overgangen

en dat hij zich afzondert als hij
overprikkeld raakt. Iemand die weet
dat grapjes niet altijd aankomen
en die weet om te gaan met zijn
driftbuien.’
Zorgoppas bood uitkomst.
‘Ik vond het lastig om van een
normale oppas extra zorgtaken
te verlangen. Bij een grotere
verantwoordelijkheid hoort ook
een hoger uurloon. Door de
samenwerking met Zorgoppas
kunnen we dat nu goed regelen.’
Zorgoppas James kent Joe door
en door. Ze paste al vaker op hem
in de avonduren. Nu is James zijn
zorgoppas en krijgt zij voor haar
zorgtaken meer betaald.
Eveline: ‘Het gaat heel goed nu met
Joe. De speciale zorg en aandacht
die hij krijgt, helpen hem enorm.’
21

‘Wauw, al die
blingbling kraaltjes.
Hoe gaaf!’
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tekst en fotografie

Marieke van der Heijden

DROOMWENS

Erna zegt ‘ja’ tegen de jurk!
Ze wil helemaal niet trouwen. Ze wil niet eens een verkering. Erna Pijffers is hartstikke
happy in haar eentje. Maar een trouwjurk passen? Ja, dat wil ze maar wat graag!
Hoe leuk dat haar schoonzus Marieke dit dan ook voor haar heeft geregeld.
‘De zenuwen gieren door mijn
lijf’, lacht Erna Pijvers (57)
wanneer ze op de grote dag
Bruidsboutique Josephine in
Nijverdal binnenstapt. Gelukkig
is haar schoonzus ook mee,
net als haar ‘reservemoeder’
Jeannette en coördinerend
begeleider Riette van
woonlocatie De Hagen in Rijssen.
En hoe leuk dat de 2 dochters
van Marieke ook nog eens zijn
omgetoverd tot bruidsmeisjes!

Net echt
Wanneer Erna niet veel later een
rode trouwjurk aan heeft, kijkt
ze verwonderd in de spiegel:
‘Wauw, al die blingbling kraaltjes.
Hoe gaaf!’ Ook de witte jurk
vindt ze prachtig, maar als ze
moet kiezen gaat ze tóch voor
de eerste. Het voelt allemaal
een beetje alsof ze in haar
favoriete tv-programma Say Yes
to the Dress zit. Terwijl ze zich
laat fotograferen, fantaseert ze
vrolijk verder. Erna: ‘Ik vertrek
straks met paard en wagen naar
het stadshuis, waar ik een ring
om krijg. Na afloop ga ik met al
mijn familie en vrienden eten bij
restaurant De Poppe in Markelo
en daarna dansen en zingen we
tot diep in de nacht!’
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GEHANDICAPTENZAKEN

‘Ik vind het belangrijk dat mensen
met een beperking gezien worden’
De nieuwe minister van Gehandicaptenzaken is gekozen. Maar waarom
eigenlijk en hoe is dat gegaan? Het idee kwam van Lucille Werner.
Speciaal voor de Hallo zocht Durna Erdem, bewoonster van locatie
Kinkerstraat in Amsterdam, Lucille op om het haar te vragen.
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tekst

Durna Erdem en Marieke Verdonk fotografie Yasmijn Tan

Waarom vind jij dat er een
minister van Gehandicaptenzaken
moet komen?
‘Ik heb al heel lang dat idee in mijn
hoofd. Omdat ik het belangrijk vind
dat mensen met een handicap, of
een beperking, gezien worden.
Door er een televisieprogramma
over te maken, geef je het
aandacht. En dat is noodzakelijk. Nu
heeft Nederland gestemd voor een
minister die er nog helemaal niet is,
maar die volgens mij hard nodig is.’

Ik zie verschil tussen groepen
mensen die gehandicapt zijn.
Zie jij dat ook?
‘Jazeker! En de allergrootste
uitdaging is dan ook om te laten
zien wie “de gehandicapte” is.
Dat is een enorm grote groep van
mensen die mentaal beperkt zijn of
fysiek. Doof, blind, in een rolstoel,
noem maar op. Er zijn heel veel
verschillen. De nieuwe minister
moet dan ook onderzoeken hoe die
groep in elkaar zit. En wat er al is
voor die mensen, wat er beter kan
en wat de wensen zijn.’

Waarom zet jij je zo in voor de
gehandicaptenzorg?
‘Toen ik bij de televisie ging
werken dacht ik: wat gek eigenlijk
dat ik de enige persoon met een
handicap ben in de media. Toen
heb ik besloten dat ik elk jaar een
televisieprogramma zou maken
waarin mensen met een beperking
op een bijzondere manier aandacht
krijgen. Zo worden ze zichtbaar en
krijgen ze een sterkere positie in
de maatschappij. Zichtbaarheid is
belangrijk! De nieuwe minister kan

bij de omroep KRO-NCRV, waar ik
voor werk, in allerlei programma’s
optreden. Zoals in Jinek, of in M,
of bij Ruud de Wild op Radio 2.
En hij kan ook video’s maken voor
Facebook bijvoorbeeld. Het is een
minister met een camera.’

de bezuinigingen die voor jou
nadelig zijn?’

Wat vind jij ervan dat er zoveel
bezuinigd wordt in de zorg?

Ik heb 24-uursbegeleiding en daar
ben ik heel blij mee. Vroeger waren
er altijd 2 begeleiders, nu soms
maar 1. En dat vind ik jammer. Ik
ben vooral bang dat het alleen
maar minder wordt door al die
bezuinigingen.

‘Zorg is het allerbelangrijkste in
het leven van mensen. We willen
allemaal in het leven gelukkig zijn.
Dus als je iets mankeert, dan wil je
graag beter worden of zorg krijgen.
Maar ik wil jou ook wat vragen,
Durna. Heb jij een voorbeeld van

‘Dit moet je aan onze minister
vertellen! Je kunt al je opmerkingen,
vragen en tips naar hem sturen.
Hij gaat ook met Philadelphia
samenwerken, maar hij is voor
iedereen bereikbaar.’

Wie is de minister
van Gehandicaptenzaken?
Rick Brink uit Hardenberg is gekozen tot eerste minister van
Gehandicaptenzaken. Rick is 33 jaar en zit in een rolstoel. Hij is ook
politiek actief in Hardenberg. Hij gaat zijn best doen om ervoor te
zorgen dat kinderen met een beperking beter kunnen meedoen in
de samenleving.
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tekst

Marieke Verdonk

NIEUWS EN TIPS

Heb je al kaartjes
voor Mini Milkshake?

festival

Heb jij ook weer zin in het Mini Milkshake
festival in Amsterdam? Om lekker uit je
dak te gaan? Vrijdag 26 juli is het zover.
Dan gaan we weer genieten van muziek,
dj’s en kleurrijke dansers. En natuurlijk
lekker eten en drinken. Niks moet en alles
mag! Dat is het motto van deze dag.
Kaartjes kun je online kopen voor € 7,50.
Je kunt ook aan de kassa een kaartje
kopen, maar misschien is het dan al
wel uitverkocht!

Kaartjes koop je op deze website:
www.bitly.com/minimilk

in de natuur

Natuur voor iedereen!

Zandpaden, klaphekjes of steile hellingen
zijn vaak lastig als je in een rolstoel zit of niet
zo makkelijk loopt. Daarom zijn HandicapNL
en Natuurmonumenten het project ‘Natuur
toegankelijk voor iedereen!’ gestart. Aan
het eind van 2019 moeten 40 plekken in de
natuur voor iedereen toegankelijk zijn.

De eerste 10 vind je al op de site van
HandicapNL:
www.bitly.com/natuurwandel

26

in de bioscoop

in het dorp

Genieten in
een oud dorp

Nieuwe films
in augustus

Is het even geen lekker weer? Ga lekker naar
de film! Vanaf 7 augustus draait Playmobil,
de film in de bioscoop. Vanaf eind augustus
is de grappige film The Angry Birds Movie 2
te zien. Hou je meer van actie, dan kun je naar
Fast & Furious: Hobbs & Shaw.

In het monumentendorp Orvelte beleef je de
geschiedenis terwijl je rondloopt. Het is een levendig
en gastvrij dorp, waar mensen normaal wonen en
werken. De omgeving is authentiek en ademt nog echt
de sfeer van een 19e-eeuws Drents dorp uit.
Mooi om langs te wandelen, maar nog leuker om ook
eens van binnen te bekijken. Bij een aantal van de
boerderijen ben je van harte welkom!
De smid is nog regelmatig aan het werk in de smidse.
Heb je wel eens gezien hoe de klompenmaker een
blok hout omtovert tot een echte, gave klomp? In de
zuivelfabriek van 1899 zie je hoe biologische kaas
gemaakt wordt. En met een beetje geluk ontmoet je
de schaapsherder met zijn kudde bij de schaapskooi.
Alles is gratis toegankelijk.

Meer informatie vind je op de website:
www.orvelte.net
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‘Muziek is een mooie manier
van contact maken’
Dagcentrum Halfweg in Vierhouten is de eerste locatie van Philadelphia
die gebruikt maakt van Zoem. Een muziekmethode die speciaal is ontwikkeld
voor mensen met een ernstig meervoudige beperking. ‘Het is mooi om te zien
dat de bewoners rustig worden van muziek’, vertelt begeleider Marieta Bos.

Renee met haar begeleider Marieta

In het dagcentrum zitten en
liggen 6 cliënten met een ernstig
meervoudige beperking. ‘Het is
weer muziek, dus spits nu allebei je
oren’, klinkt er vanuit de cd-speler.
De tekst en melodie herhaalt
zich zo’n 5 keer. ‘De muziekles
begint altijd met hetzelfde liedje’,
legt Marieta uit. ‘Het zorgt voor
herkenning bij de bewoners.’

liedje hoort. Hij loopt naar zijn
stoel en gaat zitten. Met een duim
in zijn mond kijkt hij voor zich uit.
Prezemek is ondertussen op een
mat gaan liggen. ‘Het is mooi om
te zien dat iedereen stil wordt van
dit nummer’, zegt Marieta. ‘Als
cliënten onrustig zijn, kan muziek
goed helpen.’

Rust

De bewoners kunnen niet praten.
‘Muziek is een mooie manier
om contact te maken met deze
doelgroep’, vertelt Marieta. Als
begeleider wilde ze al langer
iets met muziek doen, maar ze

Na het beginlied staat Prezemek
op. Hij zwaait met zijn knuffelbeer
in het rond en maakt harde
geluiden. Ook Appie blijft
rondlopen, totdat hij een rustiger
28

Appie en Marieta

Contact

‘Dankzij deze methode
kan iedereen
muziekles geven’
speelt geen instrument en kan
geen noten lezen. ‘Dat was een
drempel voor mij, ik wist niet hoe
ik moest beginnen. Zoem geeft mij
handvatten. Dankzij deze methode
kan iedereen muziekles geven. In
het Zoem-boek staat precies wat je
per les kunt doen met cliënten.’

tekst

Ester Mangnus fotografie Zuiverbeeld

MUZIEK

Edwin danst met Marieta

Prezemek geniet van de belletjes

Corine luistert naar de trommel

Triangel

Swingen

Elke muziekles van Zoem bestaat
uit verschillende onderdelen.
Er wordt aandacht besteed aan
luisteren naar muziek, gebruik
van de eigen stem, bespelen van
eenvoudige muziekinstrumenten
en bewegen op muziek. Bij het
volgende onderdeel krijgen de
bewoners om de beurt een triangel.
Appie begint te glimlachen en slaat
er een paar keer op. Edwin is doof,
hij kan het instrument niet horen,
maar ziet het wel en pakt het vast.
‘De muziekles gaat niet alleen om
luisteren, maar ook om voelen en
bewegen’, legt Marieta uit.

Voordat de muziekles eindigt,
zet Marieta een swingend
Zuid-Amerikaans nummer op.
‘We gaan een beetje leven in
de brouwerij brengen’, zegt
ze. Prezemek ligt op de mat en
rammeltje met belletjes. Corine
beweegt heen en weer op haar
stoel en slaat hard op een trommel.
Marieta pakt de handen van Edwin

vast. Samen dansen ze vrolijk op
een salsanummer.
De muziekles is afgelopen. ‘Stop,
stop, we houden ermee op. De
muziekles is voorbij. Geen liedjes
meer voor mij’, klinkt het vanuit
de cd-speler. Marieta kijkt rond.
‘Ik heb van iedereen een glimlach
gezien, daar doe ik het voor’, zegt
ze tevreden.

Meer weten over de Zoem-muziekmethode?
Ga naar: www.muziekmethode-zoem.nl
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Misdienaar in de
Sint-Servaasbasiliek
Van jongs af aan gaat Sjoerd met zijn ouders naar de Sint-Servaasbasiliek.
Dat is een rooms-katholieke kerk in Maastricht. Sjoerd is daar misdienaar.
Hij helpt de pastoor tijdens de mis. ‘Ik mag de kannetjes met wijn en water
naar het altaar brengen.’
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tekst

Ester Mangnus fotografie Zuiverbeeld

MIJN GELOOF

In de rooms-katholieke kerk zie
je veel afbeeldingen van Jezus en
Maria. Ook staan er op veel plekken
kaarsjes. Sjoerd steekt graag een
kaarsje aan in de kerk. ‘Dat doe ik
voor mijn opa’, vertelt hij. ‘Die is
3 jaar geleden overleden. Als ik
een kaarsje aansteek, dan denk ik
aan hem. Dat vind ik fijn.’

Sint Servaas
Vandaag is de naamdag van Sint
Servaas. Dat is de patroonheilige
van Maastricht. Zijn naamdag
wordt gevierd met een plechtige
optocht door de stad. Sjoerd mag
samen met alle andere misdienaars
meelopen met deze katholieke
processie. Het is een bijzondere
dag voor hem.

Kleding
Voordat de processie begint, doet
Sjoerd een rood met wit kleed
aan. Het is speciale kleding die
misdienaars dragen. Sjoerd vindt
het lastig om die zelf aan te doen.
Daarom helpt zijn vader hem met

aankleden. Als Sjoerd zijn kleding
aanheeft, komt John Dautzenberg
naar hem toe. Hij is de pastoor van
de Sint-Servaasbasiliek. Ze geven
elkaar een hand. ‘We zijn altijd trots
als Sjoerd er is’, zegt de pastoor.

Processie
De kerkelijke optocht begint.
Er is van alles te zien. Koren,
muziekkorpsen, soldaten en
pastoors uit verschillende dorpen.
Ze zijn allemaal naar Maastricht
gekomen om mee te lopen.
Onderweg wordt gezongen en
muziek gespeeld. Een aantal
pastoors bidt hardop het “Onze
Vader”. En sommige mensen
dragen beelden van Sint Servaas
en andere heiligen. Het publiek
langs de kant kijkt vol bewondering
naar de stoet die langzaam door de
straten van de stad trekt.

vertelt hij trots. ‘Ze maken een
mooi geluid.’ Achter hem loopt
de pastoor onder een gouden
hemel. Voorzichtig draagt hij het
allerheiligste. Het is een hostie,
een rond stuk heilig brood. Terwijl
de andere misdienaars zwaaien
met wierrook, rinkelt Sjoerd met
belletjes. Daarmee laat hij weten
dat het allerheiligste eraan komt.

Belletjes
Sjoerd loopt naast de andere
misdienaars van de Sint-Servaasbasiliek. ‘Ik mag de bellen dragen’,
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MEDEZEGGENSCHAP

‘Mijn stem telt ook mee’
Frouke Koppert wil weten wat er gebeurt binnen Philadelphia.
Daarom zit ze in de cliëntenraad. ‘Ik mag meepraten over
onderwerpen die belangrijk zijn voor alle cliënten uit mijn regio.’
Wat is een cliëntenraad?
‘Er zijn meerdere cliëntenraden
bij Philadelphia. Ik zit in de
cliëntenraad van Regio Midden.
Daarin zitten 8 bewoners
van verschillende locaties.
We komen 4 keer per jaar bij
elkaar. Dan vergaderen we met
onze regiodirecteur. Zij heet
Daniëlle Meijer.’

Wat doen jullie tijdens een
vergadering?
‘Daniëlle vertelt aan ons wat er
gebeurt bij Philadelphia. Als er
32

nieuwe plannen zijn, dan vraagt
ze wat wij ervan vinden. We geven
haar advies. En je mag zelf ook een
onderwerp inbrengen waar je over
wilt praten.’

En we gaan het hebben over robot
Phi. Daniëlle is benieuwd wat wij
daarvan vinden.’

Welke onderwerpen bespreken
jullie?

‘Tijdens een vergadering heb ik
verteld over slimme nachtzorg.
Sinds een half jaar zijn er ’s nachts
geen begeleiders bij onze locatie.
We hebben wel DigiContact. Via de
computer kunnen we dan vragen
stellen aan een begeleider. Wij zijn
een van de weinige locaties in de
buurt die dat hebben.

‘We hadden het over omgaan met
geld. Onze regiodirecteur vertelde
dat daarover een training is voor
bewoners. Soms krijgen we post.
Dan wil iemand aan ons laten
weten dat er bijvoorbeeld een
voetbaltoernooi komt voor cliënten.

Heb je zelf ook een onderwerp
ingebracht?

tekst

Ester Mangnus fotografie Yasmijn Tan

Daarom wilde ik daar graag over
vertellen. Ik was benieuwd wat
bewoners van andere locaties
daarvan vinden. In het begin vond
ik het wel spannend, maar nu vind
ik het fijn dat er DigiContact is.’

Waarom ben je lid geworden van
de cliëntenraad?
‘Mijn begeleider vroeg of ik
mee wilde doen. We hebben
regelmatig een huiskameroverleg
bij onze locatie. Dan praat ik
samen met andere bewoners
over onze huisregels. Bij zo’n
huiskameroverleg ben ik altijd goed
voorbereid. Vooraf schrijf ik alles
altijd op een briefje. En tijdens het
overleg stel ik veel vragen. Dat was
de begeleiders opgevallen. Daarom
dachten ze dat de cliëntenraad ook
iets voor mij was.’

Vind je het belangrijk om in de
cliëntenraad te zitten?
‘Ja, het is goed dat bewoners
kunnen vertellen wat zij ergens van
vinden. Het geeft me een gevoel
dat ik van waarde ben. Mijn stem
telt ook mee. Sommige bewoners
willen alleen weten wat er op hun
locatie gebeurt. Ze komen naar het
huiskameroverleg, maar vinden
de rest niet belangrijk. Daar ben
ik het niet mee eens. Wat er bij
Philadelphia wordt besproken
is belangrijk voor alle cliënten in
heel Nederland. Er zijn allemaal
cursussen die wij als bewoners
kunnen volgens. Dat hoor je

niet van je begeleiders op de
locatie, want die weten niet alles.
Soms hoor ik dingen vanuit de
cliëntenraad die mijn begeleiders
nog niet weten.’

Is het ook leuk om in de
cliëntenraad te zitten?
‘Ja, voordat we beginnen met

vergaderen gaan we altijd samen
eten. Dat is heel gezellig. De
cliëntenraad is leuk, maar ook
leerzaam. Ik kan nu beter voor
mijzelf opkomen. Ik durf mijn
mening te geven en vragen te
stellen. En ik durf te praten in een
groep. Dat heb ik allemaal geleerd
bij de cliëntenraad.’
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Marieke Verdonk fotografie Frans Paalman

Huiskamerconcerten
groot succes
Met de huiskamerconcerten brengen de Vrienden van Philadelphia muziek bij locaties
naar binnen. Mensen met EMB – die niet makkelijk de muziekfeesten in het land
kunnen bezoeken – genieten zo toch van livemuziek.
De Vrienden van Philadelphia bestaan
30 jaar! Al 30 jaar lang zetten ze zich in voor
meer aandacht en plezier voor cliënten. Dit
doen ze door talloze projecten op te zetten
en te financieren. Muziek speelt daarbij
altijd een belangrijke rol. De muziekfeesten
door het hele land zijn een groot succes.

Intensieve zorg
Om het 30-jarige bestaan te vieren
ontstond bij de Vrienden het idee om de
muziek bij locaties naar binnen te brengen.
Voor bewoners die intensieve zorg nodig
hebben, is het lastig om een muziekfeest te
bezoeken terwijl ze wel enorm van muziek
kunnen genieten. Daarom zijn er dit jaar
30 huiskamerconcerten gepland.

Volgend jaar meer
‘De eerste 15 concerten zijn geweest’,
vertelt Dianne Oortwijn, fondsenwerver
bij de Vrienden. ‘Het was echt een enorm
succes. Voor het najaar staan er nog
15 voorstellingen op stapel en we willen er
dolgraag volgend jaar mee doorgaan. Om
dit te realiseren maken we een plan en gaan
we fondsen werven.’
Locaties hebben keuze uit verschillende
voorstellingen, van klassieke muziek tot
pop en theater. ‘Maar altijd met muziek’,
benadrukt Dianne.
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Geïnteresseerd in een
huiskamerconcert?
Hou de mailing van de
Vrienden van Philadelphia
in de gaten!

Klankreiziger
Op de foto’s zie je Klankreiziger, de artiestennaam van Martijn de Kleer.
Hij geeft een voorstelling in de Brugstraat in Heerde. Door middel van
sfeervolle klanken en liedjes neemt hij je mee op een muzikale reis.
Juist voor mensen die er niet spontaan op uit gaan is een 'klankreis'
een ideale vorm van recreatie.
Tijdens een klankreisconcert maakt hij gebruik van allerlei muziek‑
instrumenten, zacht gekleurde sfeerverlichting en aromatherapie.
Hij prikkelt de muzikale intuïtie en fantasie van de luisteraars en
maakt daarbij zoveel mogelijk een-op-een contact.

Zijn lijfspreuk is:
‘Muziek kent geen beperking’
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FOTOLIJSTJE

Maak je eigen fotolijstje

Als je deze zomer een waterijsje eet, gooi het stokje dan niet weg!
Je kunt er leuke fotolijstjes mee maken.

Wat heb je nodig?
ÌÌ
ÌÌ
ÌÌ
ÌÌ
ÌÌ
ÌÌ
ÌÌ

4 ijsstokjes
Verf
Kwast
Sterke lijm
Een stukje lint of draad
Om je lijstje te versieren: glitters of stickers
Een leuke vierkante foto of plaatje van
ongeveer 8 cm

STAP 1

Maak een vierkant van ijsstokjes door 2 stokjes naast elkaar te leggen en
er dan 2 bovenop te plaatsen. Lijm de ijsstokjes met een sterke lijm aan
elkaar vast.

STAP 3

Kies een mooi stukje lint of
draad en lijm het boven aan de
ijsstokjes. Hier heb je goede lijm
voor nodig, anders blijft het lint
misschien niet vastzitten. Je kunt
het lint ook om de ijsstokjes
vastknopen. Je hebt dan wel een
iets langer stukje lint nodig.

STAP 5

Pak een foto van ongeveer
8 cm en plak deze aan
de achterkant van het
fotolijstje. Als de foto te
groot is, kun je de randjes
wat bijknippen.

STAP 2

Verf de ijsstokjes in een kleur
die je mooi vindt.

STAP 4

Draai de ijsstokjes om en
versier de voorkant van het
fotolijstje. Je kunt dit doen
met verf, glitters, stickers,
of iets anders. Maak het zo
mooi als je wilt.

Klaar!
Nu kun je
de foto ophangen.

