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In dit nummer kunt u lezen welke veranderingen er 
allemaal op ons pad zijn gekomen en hoe Zorg op 
Maat hiermee is om gegaan. Cliënten vanuit de 
dagbesteding vertellen over werken in coronatijd, 
de dagbestedingscoach doet haar zegje en laat zien 
waar Galerie ArtBrut058 en BijdeHand zich zoal 
mee bezighouden. Op School17 en in de Galerie 
lopen studenten stage om het mooie vak “werken in 
de zorg” te leren, zij stellen zich kort voor. De herfst 
en winter zorgen voor lange avonden. Op School17 
weten ze deze heel gezellig door te komen, we laten 
wat sfeerbeelden zien. Een prachtig gedicht mag in 
deze (Z)omropper niet ontbreken, de schrijfster 
heeft al eens een gedichten bundel uitgebracht en 
is nu bezig met het schrijven en selecteren van 
gedichten die in haar tweede bundel worden samen 
gebracht. U kunt meedoen aan een landelijk initiatief 
en onderzoek ter bevordering van de kwaliteit van 
zorg in deze uitgave kunt u hier ook meer overlezen. 
We zijn op zoek naar mensen die willen deelnemen in 
onze medezeggenschap raad, heeft u belangstelling 
laat het ons dan weten. We sluiten af met wat tips 
om lekker vitaal en gezond te blijven. 

Heeft u een leuk verhaal, een leuke foto of een 
bijzonder hobby of een goed idee voor de volgende 
(Z)omropper laat het ons dan weten. 

Veel leesplezier! 

Anke Meijer van den Brandhof

Beste cliënt, vriend van galerie ArtBrut058, medewerkers en alle anderen  
die betrokken zijn bij Stichting Zorg op Maat. 

De laatste maand van het jaar is weer aangebroken, een maand waarin  
de feestdagen voor vele anders gaan verlopen dan gebruikelijk is.  
Het afgelopen jaar zullen we ons lang blijven herinneringen,  
2020 laat een spoor van veranderingen achter zich. 

Dit is ook voor Zorg op Maat het geval. Achttien jaar lang werden in 
december de kerstattenties onder het genot van een hapje en drankje,  
al dan niet aansluitend aan de laatste vergadering van het jaar uitgedeeld. Dit was fijn, samen even gezellig 
bij elkaar. Dit jaar zal geheel anders verlopen, de kerstattentie zal er zijn, maar niet gezamenlijk worden 
uitgedeeld, eenieder kan dit op eigen gelegenheid en op gepaste afstand ophalen. Het gezellig samen zijn 
doen we hoogstwaarschijnlijk via teams of zoom, het digitale meest gebruikelijke sociale overleg, waarbij we 
elkaar kunnen zien en horen. Fijn dat dit kan, jammer dat het zo moet.

Tweeduizendtwintig ligt bijna achter ons, de afgelopen maanden hebben we onze koers voor de komende 
jaren bepaald, een iets andere koers dan we in eerste instantie voor ogen hadden. Achttien jaar lang heeft 
Zorg op Maat cliënten die in Leeuwarden wonen ambulant begeleid en hebben wij voor hun de dagbesteding 
georganiseerd. BijdeHand en later kwam daar Galerie ArtBrut058 bij, was voor vele een leerzame, veilige en 
warm betrokken professionele werkervaringsplek. Zorg op Maat stopt vanaf januari 2021 met het ambulant 
begeleiden en het geven van dagbesteding aan cliënten die vallen onder een Wmo indicatie vanuit de 
gemeente Leeuwarden. Dit doen we niet zomaar, het is een keuze van de Gemeente Leeuwarden. Voor cliënten 
met een PGB geldt dit niet, zij kunnen gewoon hun zorg bij ons inkopen. Voor cliënten die wonen in een 
andere gemeente verandert er vooralsnog ook niets. De veranderingen doen zich dus voor in Leeuwarden. 
Cliënten die wel te maken krijgen met deze verandering zullen worden ondergebracht bij Amaryllis of bij 
Windkracht058, met deze twee partijen gaat de gemeente Leeuwarden samenwerken. 
Wij wensen alle cliënten die te maken hebben met deze verandering het allerbeste toe en hopen van ganser 
harte dat zij zich goed door deze veranderingen heen weten te slaan. Dikke complimenten voor al onze 
cliënten die zich ondanks alle veranderingen zo goed staande hebben gehouden. Ik ben ook trots op alle 
medewerkers die zich de afgelopen maanden voor meer dan 100 procent hebben ingezet om Zorg op Maat 
door deze lastige periode heen te helpen. Want door al deze veranderingen werden wij geconfronteerd met 
een overschot aan vaste medewerkers en konden ontslagen niet worden gekeerd. Ook tijdelijke contracten 
worden niet verlengd. Met lede ogen zien wij naast cliënten ook medewerkers vertrekken. Graag hadden wij 
dit anders gezien. Het doet ons deugd te kunnen melden dat het merendeel van deze medewerkers 
inmiddels ander werk heeft gevonden.

Zorg op Maat gaat door in een sterk afgeslankte vorm. We zijn sterk, gezond en flexibel. We gaan ons meer en 
meer richten op cliënten vanuit de Wet langdurige zorg, thuisplus en beschermd wonen. Op onze locaties in 
Leeuwarden blijven wij deze zorg aanbieden, op maat met het gouden randje. Gewoon als het kan, bijzonder 
wanneer het moet.

Alle medewerkers van Zorg op Maat, waaronder Galerie Artbrut058, School17 en BijDeHand gaan er samen 
met u het beste van maken. Met passie voor de zorg, de wil om het beste voor u als cliënt te bewerkstelligen. 
Wij wensen iedereen gelukkige kerstdagen en een gezond en voorspoedig 2021. 

Met vriendelijke groet,
Mede namens mijn collega-bestuurder Jan Jansen
Anke Meijer van den Brandhof

Stichting Zorg op Maat begeleidt mensen die kwetsbaar zijn vanwege psychiatrische, psychosociale problematiek of een verstandelijke beperking. 

Stichting Zorg Op Maat
Vondelstraat 8
8913 HP Leeuwarden
Telefoon: 058 299 85 61 

stichtingzorgopmaat.nl
school17.nl
bijdehand.frl 
galerieArtBrut058.nl

  Stichting Zorg Op Maat
  School17
  BijdeHand
  Het Posthuis
  GalerieArtBrut058

Van het bestuur:
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Noesia Kakinda
Mijn naam is Noesia. Ik ben 22 jaar en ik studeer de opleiding sociaal werk,  
niveau 4, aan de Friese Poort. Ik zit in het laatste jaar. Ik loop nu een jaar stage  
op School17. Dit is iedere week op verschillende dagen.
Ik ben veel bezig met mijn afstudeer opdrachten en ik merk wel, dat ik echt veel 
leer. Elke dag is weer anders: het werken met de verschillende collega’s en ook 
leer ik veel van de clienten. Ik loop echt met een ‘wauw’ gevoel rond. Wat ga ik 
deze leerzame en bijzondere stageplek toch missen als ik in december klaar ben!

Johanna
Hallo, ik ben Johanna en ik ben student aan de opleiding creatieve therapie in 
Leeuwarden. Ik vind het erg leuk om creatief te zijn en laat me graag inspireren  
door mijn omgeving om nieuwe ideeën uit te proberen. Het liefst verwerk ik foto’s  
in een collage of combineer allerlei materialen met elkaar.
Voor een half jaar loop ik elke donderdag en vrijdag stage bij de dagbesteding 
in de galerie. Ik kijk hoe er daar gewerkt wordt en help graag mee. Tot nu toe 
vind ik het erg leuk om te ontdekken hoe creatief iedereen is en wat voor een 
mooie dingen er ontstaan.
Als ik klaar ben met de opleiding, wil ik graag met kinderen gaan werken.  
Het liefste op verschillende plekken op de wereld, zodat ik daar ook kan wonen.

Loes
Hiii, ik ben Loes en ik doe de opleiding Sociaal werk op het ROC Friese Poort  
in Leeuwarden. Ik ben zeer leergierig en nieuwsgierig in het werkveld. 
Ik loop een schooljaar lang, elke maandag en dinsdag stage op School17.
Ik loop mee met de andere begeleiders en zo zie ik hoe de dagen eruit zien van  
de bewoners. Ik vind het erg leuk en interessant om de bewoners bij elkaar te zien. 
Geen een dag is hetzelfde. Ik weet nog niet wat ik later wil worden als ik ‘groot’  
ben omdat je veel verschillende kanten op kan met deze opleiding.

Jildou
Hallo! Ik ben Jildou, 19 jaar oud en student Sociaal Maatschappelijke Dienst-
verlening aan het Friesland College te Leeuwarden. 
Sinds halverwege augustus loop ik voor een (school)jaar tot en met juni, stage 
 bij Stichting Zorg op Maat. Ik vind het een erg leerzame en leuke plek om stage  
te lopen. Ik haal er tevens voldoening uit om iets te kunnen betekenen voor een 
ander en te helpen met het versterken en vergroten van de eigen kracht van de 
doelgroep. Na deze opleiding zou ik mij graag nog verder willen oriënteren op het 
gebied van psychologie op het Hbo en hoop ik daar nog veel ervaring in op te 
mogen doen.

Even voorstellen...
Onze collega’s in opleiding!

Afgelopen februari hebben we afscheid 
genomen van onze expositie (T)huis. 
Hierna zouden we ons opmaken  
voor een expositie van onze collega’s  
van Kunstwerkplaats Atteljee 
in Leeuwarden.

Zij wilden onze galerie overnemen 
voor een paar maanden voor een 
‘feest expositie’ na aanleiding van hun 
20 jarige bestaan. En toen… Corona. 
Alles stond stil, ook deze expo.  
En dat is logisch, want als het land  
in een lock-down zit, als mensen 
nergens meer heen kunnen, dan heeft 
het organiseren van een feestje ook 
geen zin. Dus met tegenzin hebben we 
het verschoven naar 2021. Maar we 
gaan ervan uit dat het feestje dan  
2x zo leuk gaat worden!!
Op dit moment hebben we in de gang 
van de galerie een verzameling van het 
werk van Maria van Driel geëxposeerd 
en in de grote zaal hangen werken van 
Smoel Kunstwerkplaats. Deze zijn op 
werkdagen te bekijken (RIVM regels  
in acht nemend).

Van september tot half oktober hebben 
de pronkjes van onze keramiek afdeling 
in 3 grote kijkkasten bij het pontje in 
Wyns gestaan. Van november 2020 t/m 
januari 2021 doen we met 4 schilderijen 
mee aan een expositie van Outsider Art 
in Museum Dr8888 in Drachten.

Bettie Spits

Aanpassingen in 
            de galerie
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Gedicht
In het licht van de kaarsen

 
De kaars kandelaren op tafel weerkaatsen een schaduw op de muur.

Buiten waait de frisse winterwind, binnen knettert zachtjes het haard vuur. 

Mijn verlangens zijn groter dan de tijd kan permitteren.

Het is voor ons alle nog lastig de omgang met deze tijd te leren. 

 
Graag zoals vele, hadden we een routinematig patroon herhaald. 

Gewoontes waarvan we niet wisten deze te hebben, tot je er vanaf dwaalt. 

Ineens is er tijd, ruimte te vullen naar waar de energie zal vloeien.

De mogelijkheid om in deze verandering het licht te laten groeien. 

 
Kijkend naar het licht van de kaarsen, veilig vanuit de kamer. 

Voelt het ineens veel zeldzamer; dat wat er was, waarvan we hopen dat  

het weer zal komen. 

Nog meer ruimte... tijd voor visualisatie van wensen en dromen. 

Anders voelt vreemd, maar er is nog altijd zo veel mogelijk. 

Omringd door deze warmte voelt er ineens zo weinig nog onmogelijk.

 
Amber Froom

Thuiswerken biedt  
       echt voordelen

Koop het boek: 

‘Niet zomaar verhalen’
Woord voor woord, met de hand geschreven, verhalen  

van echte mensen die mij opvielen of bijbleven

van Amber Froom op:

https://www.boekscout.nl/shop2/boek.php?bid=9699

Ach, thuiswerken… hoe heerlijk is het om wat langer 
in bed te blijven liggen, ongedoucht in pyjama achter 
de laptop te kruipen, uw ontbijtje in het toetsenbord 
te verkruimelen en 1 werkdag even geen lawaai te 
incasseren van een kantoortuin? En hoe praktisch is 
het om tussendoor even een was in de wasmachine 
te stoppen? Dat is trouwens ook werk, huishoudelijk 
werk met een lage werkdruk. Lager dan een kwartiertje 
kletsen bij de koffieautomaat. Ja, thuis werken heeft  
zo zijn voordelen, de reden om thuis te werken door 
corona is niet leuk. Als mede werkers van Zorg op  
Maat weten we hier inmiddels alles van.

Beter een goede buur dan een verre vriend.  
Helaas is dit spreekwoord niet altijd terug te 
vinden in het dagelijks leven. De meeste mensen 
kennen het probleem wel: de buur heeft een hond 
die ’s nachts blaft, is altijd maar aan het klussen, 
neemt het beste parkeerplekje in beslag zonder 
rekening te houden met anderen, heeft een hoge 
boom die zonlicht wegneemt en ga zo maar door.
We leven in Nederland in een dichtbevolkt land 
waarin de bevolking blijft groeien. We leven dicht 
op elkaar en zullen dan ook hinder van buren 
moeten accepteren. Het gaat hierbij dan om 
normale leefgeluiden in en rondom het huis. 

Vanwege corona zijn mensen meer thuis aan het 
werk, gaan mensen minder op vakantie en wordt  
er veel in en rondom het huis geklust en verbouwd. 
En vanwege de intelligente lockdown zijn de lontjes 
al wat korter. Kortom: alle ingrediënten zijn aanwezig 
voor overlast en irritaties. Heb jij hier ook last van, 
wordt niet boos en speel niet voor eigen rechter, 
praat er over. Dit kun je doen bij je begeleider, 
samen kunnen jullie op zoek gaan naar een oplossing.

(bron Gemeente nu) 

In het Chinese Suzhou kunt u als 
thuiswerker maar beter niet in 
pyjama de straat op gaan. Het 
stadsbestuur publiceerde foto’s 
van mensen in pyjama – veelal 
ouderen, die in China regelmatig 
op deze wijze rondlopen- 
compleet met naam, toenaam en 
sofinummer om ‘onbeschaafd 
gedrag’ tegen te gaan. Na felle 
kritiek zijn de foto’s verwijderd 
omwille van de privacy.

(bron Bestuur Rendement 
sept.2020)

Aan de schandpaal

Beter een goede buur dan een verre vriend

Medezeggenschap
Vanuit de cliëntenraad laten wij u weten dat door de veranderingen in de Wmo een 
aantal cliëntenraad leden zich heeft moeten terugtrekken uit de cliëntenraad.  
Om de medezeggenschap te blijven waarborgen zal deze voortaan worden uitgevoerd 
door de nieuw op te starten Medezeggenschapsraad. Deze raad bestaat uit bewoners 
24 uurszorg, ambulante cliënten Wlz cliënten met een beschermd wonen of thuisplus 
indicatie en of verwanten dan wel wettelijk vertegenwoordigers van onze cliënten. 
Wanneer u belangstelling heeft om deel te nemen aan deze Medezeggen schapsraad 
dan kun u dit kenbaar maken aan Jan Jansen en/of Anke Meijer van den Brandhof.  
U wordt dan uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek.
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Angelina:
‘Ik heb me in de periode tussen half maart en eind juni flink verveeld! Ik woon 
niet op het terrein van de Boerhaavestraat, dus ik mocht niet komen. Ik was veel 
thuis, iedere dag kletste ik even met de buurvrouw. Ik had via beeldbellen wel 
contact met Wilma en dan praten we over de dingen en ondertussen waren we 
aan het handwerken. Soms zette Bettie mij op de Skype op de werktafel, bij de 
mensen die wel in de dagbesteding waren. Dan voelde het alsof ik erbij was.’

P.:
‘Ik vond het heel spannend: een nieuw virus. Ik wilde niet besmet worden, maar ik wilde ook niemand besmetten. 
Dus veel afstand houden, maar nooit weten of het voldoende was/ is. Nog steeds vind ik het angstig. Nu weer de 
mondkapjes. Je moet blijven communiceren, zoals ik ook deed tijdens de eerste golf. Dan belde ik veel met 
Wilma. Op die manier kon ik overleggen en had ik een klankbord. Uiteindelijk moet je je eigen weg er in vinden.’

Annemarie:
‘Ik wist er niet van. Wat is corona? Eigenlijk begrijp ik het nu nog niet 

steeds goed. Iemand zei: het is als kleine beestjes, die alles stuk 

maken. Daar kan ik me iets bij voorstellen. Tijdens de eerste golf kon 

ik niet naar mijn demente moeder, zij belde me vaak, dat ik moest 

komen. Gelukkig ben ik nog wel bij haar geweest voordat ze overleed. 

Ik ben wel blij dat we weer zelf boodschappen kunnen doen.  

Wanneer dat niet meer veilig voelt, dan mag de begeleiding het weer 

gaan doen. Tot die tijd doe ik het samen met mijn vriend. We hebben 

allebei een kar en een mondkapje voor.’

Lock down. Een woord waar ik nog nooit mee bezig was 
geweest. Zo nog wat van dat soort woorden/dingen, die 
inmiddels ingeburgerd zijn: ‘anderhalve meter- samenleving’, 
als iemand niest, roep je nu niet meer ‘gezondheid!’, maar 
‘corona!!’.., mondkapjes, mondkapjes??? Das zo’n ding, wat 
de tandarts voor heeft, nu heeft iedere Nederlander een paar  
in huis/tas/jaszak. I.p.v. hand schudden of 3 dikke zoenen, 
doen we een boks, de elleboog tik of we zwaaien wat  
onhandig naar elkaar. 

In maart dit jaar werden we overspoeld met iets nieuws: 
een virus waar we bang voor moesten zijn! Je kunt zoiets 
niet voorspellen, hoe de wereld op zijn kop zou gaan staan. 
Maar wanneer je er middenin zit, is het een kwestie van 
aanpassen en doorgaan.

In de dagbesteding moesten er keuzes gemaakt 
worden, zo ook voor het woongedeelte aan de 
Boerhaavestraat. Collega’s durfden niet meer te 
komen werken. Cliënten die extern woonden,  
mochten niet meer komen om te werken en gingen 
via beeldbellen praten en haken. Bewoners van 
School17 kwamen in een ‘lock down’. Er werden 
boodschappen besteld bij de supermarkt en  
bezorgd. Therapie gesprekken of contact met de 
ouders gingen via Skype.

Na deze hectiek, daalde er een rust neer op het 
terrein. De wereld werd kleiner, er waren minder 
prikkels. Alsof alles stil kwam te staan door een 
enorme sneeuwstorm.

De bewoners van S17 hadden de luxe dat we in de 
galerie ruimte hebben. Op deze manier kon er een 
ritme behouden worden en kon de dagbesteding  
op een aangepaste manier voorgezet worden.
Mensen die nooit kwamen, schoven nu aan en  
bleken ontzettend creatief te zijn.

Na een tijd, kwam het mooiere weer, het coronavirus 
leek op zijn retour. De externe cliënten van de 

dagbesteding kwamen 
weer terug op het 
terrein. Bewoners van 
S17 die een externe 
dag besteding hebben, 
konden weer op pad. 
We hielden de 1,5m 
afstand en handen 
ontsmetten erin en  
af en toe leek het 
allemaal weer even 
normaal.

Maar inmiddels zitten we in de 2e golf. We moeten er 
rekening mee houden. ‘Corona afspraken’ noemen 
we dat. We passen ons allemaal opnieuw aan en we 
gaan uiteraard door. We zullen wel moeten. Ik ben 
ontzettend trots op ‘onze mensen’, die zich toch maar 
door deze gekke tijd heen slaan en ik geef ze hierbij 
allemaal een enorme knuffel!

Bettie Spits
Medewerker op de dagbesteding en School17

  Corona shit 
(titel bedacht door Annemarie)

Corona en cliënten van de dagbesteding
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De lange 
   winteravonden

Colofon
Aan deze (Z)omropper werkten mee:
Dik Kruithof, voorzitter RVT
Jan Jansen & Anke Meijer van den Brandhof, 
bestuurders
Bettie Spits, coördinator dagbesteding en 
Galerie ArtBrut058
Rick Werkhoven, meewerkend teamleider 
School17
Sara Visser, meewerkend teamleider school17 
en ambulant begeleider
Daniëlle Dijkstra, vormgever

Wat te doen als u niet 
tevreden bent, of een klacht 
hebt over Zorg op Maat.
Wij, het bestuur en alle medewerkers van Zorg op 
Maat doen ons best om ervoor te zorgen dat u zich 
op uw gemak en thuis voelt bij ons. Toch kan het 
gebeuren dat u niet tevreden bent over de zorg, 
dienstverlening of over de manier waarop u bent 
bejegend. Wanneer u ontevreden bent en u dit wilt 
uiten, dan kunt u dat op de volgende manier doen:
U kunt het klachtenprotocol opvragen bij onze 
FrontOffice / receptie, tel 058 2998561 of een 
e-mail sturen aan: info@stichtingzorgopmaat.nl en 
vragen of ze het klachtenprotocol willen opsturen.

In deze spannende tijd vergaderen we regelmatig, vier of vijf keer per jaar met 
Anke en Jan. Twee van ons, Joke Brouwer en Kleis Pit hebben veel ervaring in de 
zorg en weten wat er aan de hand is. Ze kunnen dus goed als klankbord dienst 
doen in deze tijd van grote veranderingen voor onze Stichting. Mijn eigen inbreng 
is beperkter maar soms kan ik als ‘buiten staander’ wel een nieuw licht op iets 
werpen. Met zijn drieën leven we erg mee met alle mede werkers die te maken 
hebben met zowel de inkrimping als de corona problemen.

Dik Kruithof, voorzitter RvT 

Raad van Toezicht
Mijnkwaliteitvanleven.nl is een landelijk initiatief en 
onderzoek van Patiënten federatie Nederland ter 
bevordering van de kwaliteit van zorg. Mensen met een 
beperking, ouderen en chronisch zieken vormen de 
doelgroep. Zij zijn namelijk relatief vaak aangewezen op 
zorg. Deelnemers vullen twee keer per jaar een online 

vragenlijst in. De vragen gaan onder andere over keuzes rond een behandeling, het 
financieel organiseren van zorg of het leven met een chronische aandoening. Wil je ook 
deelnemen? Ga dan naar: mijnkwaliteitvanleven.nl. Met je deelname draag je zelf bij aan 
het verbeteren van zorg, maar je krijgt ook een helder beeld van je eigen situatie en kun je 
dit vergelijken. Op de website vind je ook verhalen van deelnemers, het verkrijgen van 
diagnose, omgaan met een chronische ziekte en het verdelen van energie en keuzes maken.

Nu de avonden weer lang zijn, is er tijd voor spelletjes 
en andere leuke activiteiten. School17 organiseert 
regelmatig voor zijn bewoners een gezellige bijeen-
komst. In deze (Z)omropper laten we enkele 
sfeer  beelden zien. De vrouwenavond werd georgani-
seerd door de stagiaires, er werden allerlei gezicht en 
handverzorgingsproducten uitgetest. Ook kon je je 
laten schminken in een grappig dier. De mannen-
avond werd georganiseerd door Rick, tijdens deze 
avond werden allerlei alcoholvrij bieren geproefd wat 
zorgde voor “echte” mannen praat. Er werd bingo 
gespeeld met natuurlijk mooie prijsjes, Sara ging de 
uitdaging aan om samen met bewoners het huis wat 
in de herfst sfeer te brengen, er werden prachtige 
bloemenkransen gemaakt van bloemen en groen uit 
eigen tuin.  

Tuinier plezier; steeds meer onderzoeken tonen aan 
dat een groene omgeving een heilzame werking 
heeft op onze gezondheid. Stress, prikkelbaarheid 
en angst nemen af als we in het bos wandelen of 
plantjes in de tuin zetten. Maar tuinieren heeft meer 
gezondheidsvoordelen: je wordt er sterker en 
flexibeler van. Heb je zelf geen tuin of balkon, Zorg 
op Maat heeft een geweldige tuin waar je naar harte 
lust kunt tuinieren. Bel gerust 058 2998561 en 
vraag naar de mogelijkheden. 
(Bron: Steenbreek.nl)

2 Ons groenten en 2 stuks fruit; de 
schijf van vijf kennen we allemaal. Maar 
elke dag voldoende groenten en fruit 
binnen krijgen, vormt voor vele echter 
een grote uitdaging. Een belangrijke tip: 
verspreidt het eens over de dag. Verwerk 
fruit in je ontbijt, maak als lunch een 
maaltijd salade of leg een blaadje sla, 
een plakje tomaat of stukje komkommer 
op je boterham met kaas. Kijk ook eens 
op Voedingscentrum.nl 
(Bron: voedingscentrum.nl)

Kwaliteit van leven

Goed voor lichaam en 
geest: tuinieren

Eet gezond
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De hobby van…

Deze keer in “de hobby van” Akke Hogeling Dotinga
Hallo, ik ben Akke, 61 jaar oud, getrouwd met Henk.  
Mijn hobby is handwerken, dit doe ik met plezier in m’n 
vrijetijd en voor mijn werk. Ik borduur, haak, naai en schilder 
graag. Het schilderen heb ik geleerd van Sara die werkzaam 
is bij Zorg op Maat. Voor mijn werk ga ik naar Talant in 
Sneek, op dit moment zitten we midden in een verhuizing 
op het werk. We gaan naar de Oude Opperhuizenweg en  
we gaan verder onder de naam Studio17. 
Af en toe werk ik ook in de winkel van de Bascule. Veel 
van de handgemaakte artikelen die ze daar verkopen zijn 
door mij gemaakt. Ik ben hier beste wel trots op, dit 
betekend dat ik heel mooi werk aflever. Door Corona en 
de verhuisdrukte werk ik ook vaak thuis, dit geeft mij veel 
rust, ik haal dan het werk op en als het klaar is breng ik 
het terug. Ik kan goed zelfstandig werken en vind het fijn 
om zelf het soort garen of wol uit te zoeken. Ook de 
kleuren combinaties uitzoeken vind ik leuk om zelf te 
doen. Thuis in eigen tijd werk ik soms in opdracht, of brei 
ik een lekkere warme trui voor mezelf. Ook heb ik voor 
buiten een poncho gemaakt, deze trek ik graag aan 
wanneer ik ga wandelen met Boomer onze hond.

Op de foto’s zien jullie wat ik zoals heb gemaakt en 
momenteel bij de Bascule te koop is.

In deze (Z)omropper laten we cliënten 
aan het woord met een bijzondere 
hobby of werkplek onder de titel 
“de hobby van.”
Heeft u ook een leuke hobby of 
bijzondere werkplek laat het ons dan 
weten en misschien staat u verhaal in 
de volgende (Z)omropper.
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