
Martijn van de Weerd, René Versteeg en
Ellen Aelbers 12,5 jaar bij RuiterActief
Martijn, René en Ellen hebben in de afgelopen periode een heel bijzondere
mijlpaal mogen bereiken binnen RuiterActief! Zij namen namelijk al 12,5 jaar
deel aan onze dagactiviteiten! Dat vinden wij heel bijzonder en daar hebben
wij met elkaar op feestelijke wijze bij stil gestaan. Alle drie de jubilarissen
kregen op de dag dat zij 12,5 jaar bij RuiterActief kwamen een heerlijke taart
overhandigd! Wij willen jullie vanaf deze plek bedanken voor jullie inzet en
gezellig-heid en hopen dat er nog vele jaren mogen volgen!

Soldaten bij
RuiterActief!
In de afgelopen zomerperiode hebben
de soldaten van de Generaal Majoor
Kootkazerne in Stroe ons hun helpende
handen aangeboden! Op zowel de
locatie in Barneveld als in Stroe hebben
zij hun handen uit de mouwen
gestoken en ook leuke activiteiten voor
de deelnemers georganiseerd! 
Zij namen bijzondere voertuigen mee,
de deelnemers mochten deze van

binnen- en buiten bewonderen en een rondje meerijden! Wat hebben wij
hier met elkaar weer veel plezier aan beleefd! Vanaf deze plek willen wij jullie
hier nogmaals voor bedanken!

RuiterNieuws
Van harte welkom
bij RuiterActief

Wij zijn dankbaar dat via verschil-
lende wegen mensen RuiterActief
weten te vinden.
Wij heten jullie allemaal van harte
welkom!

Deelnemers:
Daniel Dekker
Mauro Campos
Rebin El Ahmed

Deelnemend stagiaires:
Bart Aalberts

Vrijwilliger:
Johan Wigger

Stagiaires:
Tessa Dekker
Codieke Gerritsen
Amy de Groot
Isa Zegers 
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Yvonne van Meerveld en Tineke van de Meer 50 jaar
Feest, want Yvonne
van Meerveld mocht
op 21 augustus jl. 50
jaar worden! Yvonne
werkt op kantoor op
de locatie in Barneveld
en houdt zich bezig
met de organisatie en
de planning van het
vervoer voor de
deelnemers van de dagbesteding! Op maandag 23 augustus jl. werd zij zelf verrast met speciaal vervoer naar
RuiterActief en werd zij feestelijk onthaalt door de deelnemers van de locatie in Barneveld.
Op zaterdag 6 november jl. was het weer feest want Tineke van der Meer werd 50 jaar! Tineke begeleidt de
deelnemers van de dagbesteding op beide locaties! Op woensdag 10 november jl. hebben wij dit met Tineke
gevierd. Zij werd met speciaal vervoer opgehaald en naar de zorgboerderij gebracht! Ook zij kreeg een feestelijk
welkom van de aanwezige deelnemers. Wij wensen beide ‘Sarahs’ een goede gezondheid en nog vele gezonde
jaren toe!

Trouwdag Talitha en Koos Heiwegen
10 september jl. was een heel bijzondere dag! Talitha, één van onze groepsbegeleiders,
mocht in het ‘huwelijksbootje’ stappen met haar Koos! Talitha is veelal werkzaam binnen
RuiterTop, een aantal medewerkers en deelnemers van deze groep mochten het
bruidspaar bij het gemeentehuis bewonderen en feliciteren! 
Talitha en Koos, wat zagen jullie er prachtig uit! Wij wensen jullie veel liefde en
gezondheid toe samen!

Afscheid Jolanda Bijl 
Jolanda heeft vanaf de start van RuiterActief op
verschillende locaties deelgenomen aan
dagactiviteiten. Op maandag 20 september jl. kwam
zij voor het laatst en hebben wij afscheid van elkaar
genomen. Jolanda heeft namelijk gekozen voor een
nieuwe uitdaging bij Pluktuin Erf Janz in Voorthuizen.
Jolanda, wij willen jou nogmaals hartelijk bedanken
voor jouw inzet en gezelligheid en wensen jou heel
veel werkplezier toe op jouw nieuwe werkplek!

Afscheid chauffeur 
Piet Hoogendoorn 
Op 24 augustus jl. hebben wij afscheid genomen van
onze Piet Hoogendoorn als chauffeur. Wij willen Piet
vanaf deze plek bedanken voor zijn geweldige inzet
en wensen hem alle goed toe!

BHV herhaling
Door de coronamaatregelen kon de BHV herhaling in
de praktijk helaas niet plaatsvinden. De theorie hebben
wij toen herhaald middels E-learning. Dit is een cursus
die je op de computer kunt doen en die je afsluit met
een toets! In september jl. konden de
coronamaatregelen versoepeld worden en gaf dat de
mogelijkheid om ook met elkaar in de praktijk te
oefenen! Wij mochten onder andere brandjes blussen,
een ontruiming oefenen en reanimeren waarbij wij ook
geleerd hebben het AED-apparaat te gebruiken.



NIV-trainingen voor chauffeurs
Veiligheid van A naar B, dat vinden wij erg belangrijk!
Ook dit jaar kregen onze nieuwe (vrijwillige) chauffeurs
een openbare wegtraining aangeboden bij het
Nederlands Instituut voor Verkeersveiligheid (NIV). 
Tijdens de openbare weg-trainingen gaan de
chauffeurs samen met een instructeur van het NIV in
één van onze vervoermiddelen de weg op. De
instructeur analyseert het rijgedrag van de chauffeur en
geeft waar nodig of wenselijk tips en tops m.b.t.
bijvoorbeeld het rijden in een bus, het vervoeren van
deelnemers in een rolstoel, maar ook m.b.t.
energiezuinig rijden. Chauffeurs in de leeftijd van 70
jaar en ouder krijgen jaarlijks een rijanalyse waarin het
NIV een onafhankelijk advies geeft.

Uitje medewerkers RuiterActief
Op 10 en 11 september jl. was het heel gezellig bij ‘t
Molentje in Garderen. De medewerkers van
RuiterActief kregen namelijk een lekker etentje
aangeboden. In verband met de maatregelen deden
we dit op twee avonden, zodat de groep niet te groot
werd en de 1,5 meter afstand aan tafel goed
gehanteerd kon worden. Tussen de gangen door vond
er een spelquiz plaats, waarbij de onderlinge groepjes
aan tafel met elkaar de strijd aan konden gaan! Het was
fijn weer een moment van samen te kunnen ervaren na
zo lang ‘op afstand’ met elkaar te moeten werken. Wij
kijken hier met elkaar positief op terug.

Word jij onze nieuwe chauffeur?
Voor het ophalen en thuisbrengen van onze
deelnemers van- en naar de dagbesteding, zijn wij op
zoek naar enthousiaste vrijwilligers die ons huidige
team van chauffeurs willen versterken!

Ben(t) jij/u deze persoon?
Dan nodigen wij u/jou van harte uit om vrijblijvend
kennis te komen maken!

Speciale activiteiten voor
deelnemers dagbesteding op
3 december

Op vrijdag 3 december jl. hebben we met de
deelnemers van de dagbesteding in het zonnetje gezet
met een bijzondere gezellige dag! Dit omdat er i.v.m.
de coronamaatregelen geen dagje uit kon
plaatsvinden. Er zijn drie houten bankjes voor buiten
gemaakt en alle deelnemers hebben hun bijdrage
mogen leveren om de bankjes te voorzien van mooie
kleuren. De bankjes zullen mooie plekjes krijgen op
onze locaties. Daarnaast is er cijfer- en plaatjesbingo
gedaan waarbij leuke prijsjes te winnen waren! 

Om de dag af te sluiten verzorgde Leni van der Blom,
zoals zij jaarlijks rond de sinterklaas doet, heerlijke
speculaaskoeken! Hier hebben we onder het genot van
een warme chocolademelk met elkaar van genoten!
We kijken met elkaar terug op een geslaagde en
gezellige dag! 

Nationale dag van de vrijwilliger
op 7 december
Vrijwilligers zijn onmisbaar, zo ook voor RuiterActief! Op
7 december jl. was het de Nationale dag van de
vrijwilliger! Vanuit RuiterActief is er naar iedere
vrijwilliger een kaartje verstuurd, waarin wij hun hebben
laten weten, dat zij voor ons ‘goud’ waard zijn! Ook
vanaf deze plek willen wij u en jou van harte bedanken
voor uw/jullie grote inzet!



Jobcoach Anne
Davelaar

Anne Davelaar heeft afgelopen zomer
haar minor jobcoaching succesvol
behaald, wat een goed nieuws! Een
knappe prestatie Anne. Wij wensen jou
veel plezier en succes toe!

Deryck Hendriksen
Deryck heeft afgelopen september
afscheid genomen van RuiterWerkt.
Deryck is doorgestroomd naar een
nieuwe baan op het REA College.
We wensen jou veel werkplezier toe!

Gerlinda van Roekel
Afgelopen zomer heeft Gerlinda af-
scheid genomen van RuiterWerkt, zij
heeft 8 jaar bij ons gewerkt. Ger-
linda is doorgestroomd naar een
nieuwe baan op een basisschool.
We wensen jou veel werkplezier toe!  

Verjaardagen
Op 20 september jl. is Saskia van Beek 50 jaar
geworden! Saskia werd ’s ochtends opgehaald
door Demi met de oldtimer en naar haar werk
gebracht. Het was een feestelijke dag. Nogmaals
van harte gefeliciteerd Saskia! 

Pensioen 
Martin Davelaar
Op 12 oktober jl. heeft Martin
Davelaar afscheid genomen van
RuiterWerkt, hij gaat met pensioen.
Wij bedanken Martin voor zijn inzet
bij RuiterWerkt en wensen hem een
welverdiend pensioen toe. 

Pensioen Addy Kraai
Addy Kraai heeft op donderdag 2 december afscheid genomen van
RuiterWerkt. Na ruim 4 jaar gewerkt te hebben bij RuiterWerkt, zal Addy
met vervroegd pensioen gaan. Wij bedanken Addy voor haar inzet en
wensen haar een welverdiend pensioen toe. 

Patrick Groenheide
Patrick Groenheide is per 1 december doorgestroomd als surveillant in
dienst van De Meerwaarde. Van harte gefeliciteerd, Patrick. Wij wensen
jou veel werkplezier toe! 

Bedrijfskleding
RuiterTop
Heeft u de nieuwe bedrijfs-
kleding van RuiterTop al ge-
zien? De medewerkers en
deelnemers van RuiterTop
werken in deze mooie be-
drijfskleding met het geza-
menlijke logo van RuiterTop.
De bedrijfskleding is gele-
verd door VoordeMedia, be-
dankt VoordeMedia! 

Samenwerking gemeente Veenendaal 
Sinds november jl. werkt RuiterWerkt samen met de gemeente
Veenendaal. Er zijn vijf medewerkers gestart in samenwerking met deze
gemeente. Zij werken in het productieproces van De Beer. De
medewerkers worden begeleid door de jobcoach van RuiterWerkt, om
door te stromen naar een reguliere baan.

Nieuwe medewerkers

• Amilia Jansen, werkbegeleider  
• Johnny Matulessy, Team Montage
• Suzanne Nellestyn, RuiterDeBeer
• Tjimme Koetsier, RuiterDeBeer

Afscheid medewerkers

• Deryck Hendriksen (september)
• Gerlinda van Roekel (juli)



Deelnemersraad
Het afgelopen jaar heeft de deelnemersraad door de
coronamaatregelen in twee aparte groepen met elkaar vergaderd.
Teunis-Jan en Frans deden dit op de zorgboerderij De Gruttohoeve en
Jolanda, Ellen en Sureka op de locatie in Barneveld. Op maandag 20
september jl., toen de maatregelen het toelieten, heeft de
deelnemersraad weer met elkaar in één groep vergaderd. De
deelnemersraad heeft Jolanda Bijl toen in het zonnetje gezet, omdat zij
afscheid nam en haar bedankt voor haar inzet voor de deelnemersraad. 

Jolanda ontving van Harold Meier (coach cliëntenraden Careander) een
mooi certificaat! In het nieuwe jaar zal de deelnemersraad op zoek gaan
naar een nieuw raadslid, die de plek van Jolanda over wil nemen. Ben
je hiervoor geïnteresseerd, laat dit dan weten aan één van de
raadsleden of aan Marleen Berg. 

Update verbouw/nieuwbouw
Dat er hard gewerkt wordt aan de Van Zuijlen van Nieveltlaan in Barneveld zal jullie vast niet ontgaan zijn.
Inmiddels kunnen wij melden, dat een gedeelte van de nieuwe hal in gebruik genomen is. Er is namelijk een
groep deelnemers gestart met het inpakken van de kerstpakketten voor diverse bedrijven uit de omgeving!
Ondertussen wordt er ook hard gewerkt aan het schilderwerk en de infrastructuur voor de ICT, die nodig is voor
de kantoren. 

Afscheid Jantiene Plantinga
Jantiene heeft 8 jaar bij RuiterActief deelgenomen aan de dag-
activiteiten. Op vrijdag 3 september jl. kwam zij voor het laatst
en hebben wij afscheid van elkaar genomen. Jantiene zal haar
dagbesteding gaan uitbreiden bij de Rozelaar. 
Jantiene, wij willen jou nogmaals hartelijk bedanken voor jouw
inzet en gezelligheid en wensen jou veel werkplezier toe op
jouw nieuwe werkplek!



Het praatje van...

De witte sneeuwvlokken vallen af
en toe al naar beneden, de kaar-
sen branden en de feestdagen
komen eraan. Dit betekent dat het jaar
2021 alweer bijna voorbij is. In deze RuiterNieuws
delen wij graag met jullie het nieuws van de afge-
lopen periode.
Het coronavirus heeft ook op dit moment veel
impact op ons allemaal. De besmettingscijfers
stijgen en de maatregelen zijn aangescherpt.
Samen zetten wij onze schouders eronder en ben
ik dankbaar voor de grote inzet van onze
medewerkers, vrijwilligers en stagiaires die
dagelijks klaarstaan voor uw zoon, dochter of
huisgenoot. Samen zorgen wij voor elkaar! 

In de afgelopen periode hebben wij veel met
elkaar samengewerkt, voor elkaar gezorgd,
verhalen met elkaar gedeeld en bijzondere
momenten met elkaar mogen beleven. Eén van
deze bijzondere momenten was het 12,5 jarige
jubileum van Ellen, Martijn en René. Een mooie
mijlpaal om met elkaar te mogen vieren! 

Ook hebben wij dit jaar weer met veel plezier
samengewerkt met onze relaties en zijn er nieuwe
samenwerkingen ontstaan. Zo hebben wij met de
deelnemers en medewerkers voor verschillende
bedrijven kerstpakketten mogen verpakken en
werkt RuiterWerkt sinds november dit jaar samen
met de gemeente Veenendaal. 

Wij zijn dankbaar voor al onze samenwerkingen en
waardevolle (werk)plekken voor onze deelnemers
en medewerkers. Graag wil ik iedereen bedanken
voor de betrokkenheid en fijne samenwerkingen
bij RuiterActief en RuiterWerkt.

Ik wens iedereen gezonde & liefdevolle dagen
toe!

Demi Gol

Contactgegevens

RuiterActief

Teammanager RuiterActief
Demi Gol

Locatie Barneveld
Van Zuijlen van Nieveltlaan 54

0342 - 423880
info@ruiteractief.nl
www.ruiteractief.nl

Zorgboerderij
“De Gruttohoeve”
Gruttoweg 20
3776 PZ Stroe

Locatie Barneveld
Van Zuijlen van Nieveltlaan 54

Teksten RuiterNieuws
Marleen Berg

Tamara van den Brink

Opmaak
Amilia Jansen

in samenwerking met
Aforma drukkerij

Contactgegevens

RuiterWerkt
Teammanager RuiterWerkt

Demi Gol
info@ruiterwerkt.nl
www.ruiterwerkt.nl

Station Barneveld Centrum
Stationsplein 4, 3771 ES Barneveld

Station Barneveld Zuid
Zuidehoenderlaan 45, 
3771 MN Barneveld

RuiterdeBeer
Accustraat 4, 3903 LX Veenendaal

Station Barneveld Noord
Stationsweg 187, 3771 VG Barneveld

Station Hoevelaken
Stoutenburgerlaan 23,
3836 PC Stoutenburg

Station Nijkerk
Willem Alexanderplein 16,

3862 CE Nijkerk

De Meerwaarde
Rietberglaan 6, 3771 RD Barneveld


