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Welkom!
RuiterActief blijft een plek waar mensen
graag naar toe komen om te werken en te
leren. Een hartelijk welkom voor de vele
nieuwkomers bij RuiterActief.
Wij noemen ze hier graag:
Deelnemers dagbesteding:
Rikje Bouw uit Barneveld
Ramona Marcus uit Zwartebroek
Corin van Harten uit Lunteren
Rolf Schoonderbeek uit Barneveld
Christian Stegers uit Barneveld

Een prachtig cadeau
Wat was het een prachtige dag, 30 juni, de dag van het RuiterActief jubileum. Het
was gezellig druk, het weer werkte mee, er waren heerlijke hapjes en drankjes en iedereen was in feeststemming.
En bij een feest horen cadeaus. Een heel bijzonder cadeau kwam van de ouders en
verzorgers: een etentje voor alle medewerkers, toch in totaal voor 30 mensen.
Anneke van den Brink was de aanjager van dit leuke cadeau. Anneke: “RuiterActief
organiseert altijd zoveel voor de deelnemers en de ouders, dit was onze kans om

Deelnemers zaterdag- en vakantieopvang:
Wouter Burgerhart uit Barneveld
Kimberley Kielstra uit Barneveld
Individuele begeleiding:
Liza Sieperman uit Wageningen
Zorggroep:
Nora van Dijck uit de Glind
Deelnemende stagiaires:
William van Beek uit Barneveld
Noël van Kooten uit Veenendaal
Madeleen Broekhuizen uit Voorthuizen
Medewerk(st)ers:
Gera van de Glind uit Barneveld, begeleider
Anne Davelaar uit Barneveld, assistent
begeleider vakantie en naschoolse opvang
Gerlinda Wagtho uit Kootwijkerbroek,
assistent begeleider vakantie en naschoolse
opvang
Stagiaires:
Lisa van der Bas uit Barneveld, stage vanuit
het Lodensteijn College
Marileen van der Bas uit Barneveld, stage
vanuit De Meerwaarde
Ynna Derksen uit Barneveld, stage vanuit
MBO Rijnijsel
Marissa Groeneveld uit Barneveld, stage
vanuit De Meerwaarde
Djerry Mota uit Voorthuizen, stage vanuit
De Meerwaarde
Lydia van Rheenen uit Kootwijkerbroek,
stage vanuit De Meerwaarde
Lisanne Slofstra uit Putten, stage MBO sport
en bewegen
Anna-Marie Wieringa uit Barneveld, stage
vanuit Landstede
Vrijwilligers:
Ans Blaauwendraad uit Barneveld
Gerda Kruithof uit Putten
Ceciel Rippen uit Barneveld
Externe stageplaats:
Albert Heijn in Barneveld

ook eens wat terug te doen. Wij hebben een groepje ouders bij elkaar gevraagd en
samen een aantal keren vergaderd. Alleen dat was al leuk, je voelt je meteen meer
verbonden met elkaar. In eerste instantie wilden wij zelf koken, maar dat bleek toch
lastig voor zo’n grote groep, want het moest wel een echt feestelijk diner worden.
Toen hebben we hulp gevraagd bij Kees van De Essenburcht in Kootwijkerbroek. En
die heeft voor heerlijk eten gezorgd. Wij als ouders hebben de ruimte op de Gruttohoeve feestelijk ingericht, voor de drankjes gezorgd en voor deze keer verzorgden wij de medewerk(st)ers met heel veel plezier. Wij zien altijd hoeveel zorg de
mensen van RuiterActief besteden aan onze kinderen, kinderen die ook zorg nodig
hebben en waar wij zelf ook vaak zorg over hebben. Het was goed om eens iets
terug te kunnen doen. En dan zie je ze allemaal genieten, dat maakte het nog
mooier. Het heeft ons veel voldoening gegeven.”

Diner
Het was ontroerend om op deze wijze de
mate van betrokkenheid met elkaar te
delen, onder het genot van een heerlijk
diner.
Gerie en Teunis Ruiter

Gezinshuis
G.H. Roeterdinkstraat
Het begon met RuiterActief, toen volgde RuiterWerkt en nu komt er iets
nieuws bij: het gezinshuis aan de G.H. Roeterdinkstraat in Voorthuizen.
De plannen liggen er om een gezinshuis te starten. Een gezinshuis voor
mensen welke een steuntje in de rug nodig hebben en op zoek zijn naar
begeleid wonen. Het kan dat je een lichamelijke of verstandelijke
beperking hebt of beide. Dus eigenlijk voor mensen die je bij RuiterActief
en RuiterWerkt ook kunt treffen.
Niet iedereen kan of wil thuis blijven wonen bij ouders of verzorgers.
Allemaal wil je weleens je
vleugels uitslaan en een eigen plekje hebben. Maar om nou meteen helemaal op
jezelf te gaan wonen is een grote stap. Voor jonge kinderen zijn er bijvoorbeeld
gezinshuizen, waar een ouderpaar altijd aanwezig is. Dus net zoiets als thuis, met
vertrouwde gezichten, maar toch op jezelf. Zo’n huis wordt het gezinshuis. Het huis
staat er al, nl. aan de G.H. Roeterdinkstraat in Voorthuizen. Er kunnen tien mensen
Wij zijn op zoek naar een echtpaar
gaan wonen waaronder twee mensen met een rolstoel. De eerste informatieavond
welke de rol van gezinsouders wil
voor ouders en verzorgers werd boven verwachting bezocht.
vervullen voor deze groep bewo-

Op zoek

Ook komt er een echtpaar te wonen, een ouderpaar dat verantwoordelijk is om de
rol van ouderschap invulling te geven, die tijdens de piekuren ondersteunen. Een
spannende en leuke ontwikkeling waar Teunis maar ook de toekomstige bewoners
al helemaal naar uitkijken. Dit wooninitiatief zal verder worden ontwikkeld in
samenwerking met Careander (www.careander.nl).
Wij zijn dankbaar voor de samenwerking met de verschillende steakholders,
waaronder de Woningstichting Barneveld.

Ilse en Kevin op interview:
Frans van Zetten van Bettink
Service Team
Onze verslaggevers Ilse van
Drie en Kevin Waaijenberg
hebben voor RuiterNieuws
een gesprek gehad met
Frans van Zetten. Frans
werkt bij Bettink Service
Team. Ilse en Kevin waren
vooral nieuwsgierig naar
wat Frans allemaal leuk
vindt, hoe lang hij er al
werkt en wat Bettink Service Team eigenlijk doet.
Frans: “Om met dat laatste
te beginnen. Bettink Service Team is een bedrijf in
windmolens en wij zorgen ervoor dat zij goed blijven draaien.
Je ziet ze bijvoorbeeld in Ede langs de snelweg staan. Inmiddels staan er in Nederland heel veel windmolens en een
deel daarvan hebben wij gemaakt. Daar zijn wij best trots op.
Windmolens zijn ook belangrijk als energiegever en dat hebben wij nodig. Ik ben zelf een verkoper en dat vind ik ook het
allerleukst om te doen.”
Bettink Service Team heeft als taak om de windmolens die
Bettink heeft gemaakt, draaiend te houden. Net zoals een

ners. Neem gerust contact op met
ons op als u belangstelling heeft.
Samen kunnen wij spreken over de
voorwaarden. Het zou fijn zijn om
het concept samen verder te ontwikkelen.

auto af en toe een onderhoudsbeurt nodig heeft, zo hebben
windmolens dat ook nodig. In het magazijn werkt Martijn, die
via RuiterActief hier stageloopt.
Frans: “Bettink Service Team biedt Martijn de kans om mee
te werken in het magazijn, hij zorgt ervoor dat alle onderdelen die nodig zijn om de windmolen te maken, ingepakt worden. Bettink Service Team zocht iemand die kon helpen in
het magazijn. Zo kwamen wij bij RuiterActief terecht en dus bij
Martijn. Het klikte meteen, wij zijn heel blij met Martijn en
Martijn vindt het geweldig om bij ons te mogen werken. Het
gaat heel goed en als er eens iets is, dan bellen of mailen wij
met RuiterActief.”

Kerstpakketten
RuiterActief en RuiterWerkt werken samen aan de opdrachten
van het inpakken van de kerstpakketten. Wij zijn blij met deze

werkzaamheden, er wordt hard gewerkt en met veel plezier
om de kerstpakketten tijdig klaar te hebben voor onze
opdrachtgevers.

Met dank aan onze opdrachtgevers.

Uitbreiding Stations Nijkerk en Hoevelaken
Het leek ons een prima idee om ook op station Nijkerk en station Hoevelaken
het toezicht uit te laten voeren door mensen van RuiterWerkt. Wij zijn contact
gaan leggen met de gemeente Nijkerk en wij zijn tot een mooie samenwerking
gekomen. Nijkerk en Hoevelaken behoren tot dezelfde gemeente, namelijk tot
de gemeente Nijkerk.
Als toezichthouders is belangrijk dat je het leuk vindt om met
mensen om te gaan. Je kunt je voorstellen, op elk station is het
een komen en gaan van mensen. Mensen die haast hebben,
mensen die vragen stellen, bijvoorbeeld op welk perron moet
ik zijn, of vragen over de OV-chipkaart. Dan is het helemaal fijn
als er een toezichthouder aanwezig is om vragen te
beantwoorden. Dat is persoonlijker dan een computer te
raadplegen.

Toezichthouders kunnen goed omgaan met mensen die
soms ongeduldig zijn of boos worden. Maar gelukkig zijn
de meeste mensen blij met de toezichthouders, dat blijkt
al op de verschillende stations in Barneveld. Ook is het een
mooie leeromgeving voor statushouders. RuiterWerkt
werkt constructief samen met gemeente Barneveld en
Nijkerk.

Een kijkje in de keuken
Wij krijgen nogal eens gasten, maar met het ‘Kijkje in de keuken’ van Food Valley deden we mee aan een bijzondere ontmoeting.
Food Valley is een samenwerking in de regio van de gemeenten Wageningen, Ede, Rhenen, Veenendaal, Scherpenzeel,
Renswoude, Barneveld en Nijkerk. Het zoeken naar werkplekken voor mensen met een beperking of met afstand tot de arbeidsmarkt doen wij ook in deze samenwerking. Wij helpen elkaar en wij ondersteunen elkaar daarin met ideeën. Maar dat
wil niet zeggen dat wij elkaar allemaal kennen. Het ‘Kijkje in de keuken’ was juist bedoeld als kennismaking, niet voor onze
deelnemers, deze keer juist voor de verwijzers: de mensen die het keukentafelgesprek met je voeren over wat jij nodig hebt,
de mensen van het UWV en andere belangstellenden. Want als zij jou naar de juiste aanbieder moeten verwijzen, dan moet
men ook weten wie de aanbieders zijn.
We hebben twee keer een groep mensen gehad welke een bedrijfspresentatie kregen van Teunis Ruiter en Demi Gol waar
ook de bedrijfsfilm is getoond. Daarna hebben zij meegewerkt bij RuiterdeBeer. Aagje Meijer, werkbegeleider van RuiterWerkt bij RuiterdeBeer, heeft hen begeleid. “Er kwamen vooral mensen die een kantoorbaan hebben en ze hadden er ook
niet helemaal op gerekend dat zij mee zouden gaan werken. Toch heb ik ze allemaal gekoppeld aan een medewerker en
achteraf waren ze heel enthousiast. Nu hadden zij echt ervaren wat voor werk we hier doen.
Op deze manier kon men ook gemakkelijk met meerdere medewerk(st)ers praten en zien dat iedereen hier naar zijn eigen
kunnen werkt, maar wel bepaalde doelen moet halen.
Na het werk hebben we een vragenuurtje gehad en een rondleiding door het bedrijf. Ik denk wel dat we hiermee een goede
basis hebben gelegd voor een nog betere samenwerking.”

Contactgegevens

RuiterActief

Directeur RuiterActief
Dhr. T. Ruiter
Locatie Barneveld
Van Zuijlen van Nieveltlaan 54
0342 - 423880
info@ruiteractief.nl
www.ruiteractief.nl

Getrouwd!!!
Bonnie Ansink en Wilco van Bale hebben de stap genomen. Zij zijn op 31 augustus in het huwelijksbootje

Raad van Advies
Mr. J.A.L.M. Houben
Dhr. H. Morren
Mr. M. Rebel
Adviserend arts
Dr. J. Porte

Teksten RuiterNieuws
Judith v.d. Wildenberg
Tekstproductie en
communicatieprojecten
Tel. 0342 - 490508

RuiterWerkt
Directeur RuiterWerkt
Dhr. T. Ruiter
info@ruiterwerkt.nl
www.ruiterwerkt.nl

RuiterdeBeer
Marchandweg 45, 3771 MN Barneveld

gestapt. Zij wonen in Kootwijkerbroek. Wij feliciteren
Bonnie en Wilco van harte en wensen beide heel gelukkige jaren toe in liefde en gezondheid.

Het praatje van...
Zorgboerderij
“De Gruttohoeve”
Gruttoweg 20
3776 PZ Stroe

Contactgegevens

Het is bijna officieel winter. De bomen
hebben de bladeren al laten vallen,
de eerste nachtvorsten zijn geweest.
Nog even en wij gaan de periode van
rust en bezinning in, even alle tijd
voor elkaar met de kerstdagen en
met Oud en Nieuw. Wij kijken terug op een bijzonder
jaar, het jaar waarin RuiterActief 10 jaar bestaat. Wij
hebben een prachtig feest gehad, een schitterende
open dag op onze zorgboerderij, waar veel mensen
een kijkje zijn komen nemen op de Landgoedmarckt.
Wij werden zelf helemaal in het zonnetje gezet en dat
heeft ons zeer ontroerd. En wat is het toch goed, lieve
mensen, dat wij de kans hebben om zo bij elkaar te zijn,
om waardering voor en naar elkaar uit te spreken. Dat
is heel bijzonder.
Wij kijken ook vooruit, naar iets nieuws: het gezinshuis.
Een gezinshuis voor als je niet geheel zelfstandig kunt
wonen in Voorthuizen. Zelfstandig wonen, maar wel
onder de vleugels van een ouderechtpaar, vaste en vertrouwde gezichten waar je altijd op terug kunt vallen.
Wij zijn super trots dat dit idee nu werkelijkheid gaat
worden. En blijkbaar valt het idee goed bij jullie, want
na de eerste informatieavond is er veel belangstelling.
Nu staan wij aan de vooravond van Kerst, het feest van
het Licht, waarbij wij vieren dat Jezus geboren is. Ook
ons werk is geïnspireerd door zijn leven en zijn denken
en wij voelen ons in alles door hem gesterkt. Wij zijn
dankbaar voor het afgelopen jaar en wij zijn dankbaar
voor de kansen die wij krijgen dankzij deze steun.

Centaal Station Barneveld
Stationsplein 4, 3771 ES Barneveld

Station Barneveld Noord
Stationsweg 187, 3771 VG Barneveld

Station Barneveld Zuid
Zuidehoenderlaan 45,
3771 MN Barneveld

Station Hoevelaken
Stoutenburgerlaan 23,
3836 PC Stoutenburg

Station Nijkerk
Willem Alexanderplein 16,
3862 CE Nijkerk

Met die gedachte wil ik eenieder een bijzondere Kerst
en een goed uiteinde toewensen. Ik hoop dat voor iedereen het nieuwe jaar goed zal beginnen en dat wij
met elkaar, ieder op zijn eigen manier, geluk en gezondheid mogen vinden in 2019.

Teunis Ruiter

De Meerwaarde
Rietberglaan 6, 3771 RD Barneveld

