
Putternieuws 
 

Hoe het begon  
 
Het oude kleuterschooltje; ‘De Puttertjes’ kwam leeg te staan. De gemeente zocht 
toen een nieuwe bestemming. 
De inwoners van Oostdijk vonden en vinden het van belang elkaar te ontmoeten, 
zoals vroeger in de winkel van Huib van Koeveringe. 
Anderen wilden een klein marktje; eens in de week voor groenten en fruit. 
De dorpsraad, en later het bestuur van de Putter, namen de uitdaging aan. 
Met hulp van veel vrijwilligers werd het toch wel versleten gebouw opgeknapt en 
aangepast aan de nieuwe functie. 
Op 11 december 2013 was er een winkel en dagbesteding, waren er twee 
medewerkers, twee cliënten en veel hulpkrachten uit het dorp. 
 
 

Dagbesteding  
 
Stichting ‘De Putter’ vond het een uitdaging om op een no-nonsense basis een 
zorgstichting op te richten. 
Dat betekende: geen management kosten, zorg op maat, maximale 
verantwoordelijkheid geven aan mensen met een beperking en een zo goed 
mogelijke integratie in de leefwereld van ons dorp. 
Dat waren de uitgangspunten en het is gelukt! 
Dagbesteding de Putter is een voorbeeld van hoe het ook kan.  
 
Er werken nu zes mensen met een lichte of 
matige mentale beperking, die met plezier 
werk verrichten in de winkel, in de 
koffie- en theehoek, op het terras 
en in de “ taarten en koekjes bakkerij ”  
 

Een dagbesteding, dorpswinkel, kleine horeca, een bibliotheekpunt in de kleinste 
kern van Reimerswaal: dat is voor buitenstaanders niet altijd te begrijpen.  

Er zijn ook veel nieuwe dorpsgenoten. Daarom nu: Putternieuws mei 2017 

  

‘ Er wordt prima gezorgd, mooie 
uitbreiding !’ 
Lou Corsius, zorgmanager Gors  
 
‘ Je kunt zien dat het team goed 
samenwerkt ’ 
Ingrid Brilleman gemeente 
Reimerswaal 

  



De Dorpswinkel  
 
Dat is wat de meerderheid van de inwoners wilde. Ruim 170 gezinnen gaven in een 
enquête aan elkaar in een kleine dorpswinkel te willen ontmoeten. 
 
 
Het winkelassortiment wordt van de ÉMTE betrokken. 
We hanteren dan ook dezelfde prijzen. Elke maand 
stellen wij zelf een folder samen waarin we producten 
met korting aanbieden binnen onze mogelijkheden. 
 ( het is niet mogelijk om de folder van de Emté te 
gebruiken ) 
De folders worden door de cliënten met veel plezier 
rondgebracht.  
Ko Neels en Rien Neels halen met de  bedrijfscaddy 
een aantal malen per week de producten bij de Emté 
op. 
Het is ook altijd mogelijk artikelen mee te laten komen 
die wij normaal niet in ons assortiment hebben.  
 
 
Het werk in de winkel, het terras en de koffiehoek vormt de dagbesteding van onze 
cliënten. 
 
We beloofden de Europese gemeenschap, die ons samen   
met de gemeente een startsubsidie verleende, de lokale economie  
te steunen. En dat doen we ook. 
De appels van Sinke, de aardappels van Nieuwenhuijze,  
het rundvlees -via slagerij Mieras- van Lou en Laurens de Bat, fruitsappen van Fruvo, 
aardbeien van Kole, uien en knoflook van omliggende uienbedrijven. Korte lijnen en 
goedkoper kan het eigenlijk niet. 
 
En dan dat groentemarktje wat sommigen van u graag wilden: na een proefperiode  
halen we wekelijks veel van onze groente en fruitproducten op de markt bij Snoei. 
Groente dus voor marktprijzen!  
En verder: cadeaumandjes  waar ook al weer een groep vrijwilligers druk mee is. Een 
attentie voor elke beurs en als het er niet is, maken we het voor u. 
En niet te vergeten diverse verpakte lekkernijen wat ons clientwerk is, onze heerlijke 
boerenkaas, vis, meel zonder kunstmatige toevoegingen, kaarten, etc. 

 

 

‘ Jullie moeten niet duurder zijn , 
dan de winkels in de buurt ’ 
 
‘ Doen jullie ook acties ?’ 
 
‘ Ik zou een plek willen om 
gezellig met mijn leeftijdgenoten 
wat bij te praten bij een kopje 
koffie’ 
 
‘ Een terras, want dat missen we 
echt ’ 
 
‘ Als het kan iets voor de kleintjes 
om te spelen ’  
   



Cliënten 
 

 
 
 

Twee mini ondernemingen  
 
 
 
 
Na de startsubsidie moet de Putter de eigen broek ophouden. 
Dat lukt. Het is een gezonde organisatie. Het zal duidelijk zijn dat de marge (en dus 
de winst) op de kruideniersartikelen zeer gering is. Samen met de PGB bijdrage van 
de cliënten, zijn dat onze inkomsten.  
We konden een klein beetje sparen voor de noodzakelijke uitbreiding. Dit  jaar is het 
buitenschilderwerk echt aan de beurt. Want ook daar zijn we verantwoordelijk voor.  
 

Bibliotheek  
 
Ook voor het lezen van boeken kunt u bij De Putter terecht.  
Bent u lid van de bibliotheek, dan kunt u online uw boeken reserveren die dan bij ons 
kunnen worden opgehaald. Zie hiervoor het project ‘Boek-je-boek’. De speciale bak 
voor de ‘Boek-je-boek” leden staat bij de kassa. Voor diegenen die geen lid van de 
bibliotheek zijn, is er de wisselbibliotheek waar gratis van gebruik gemaakt kan 
worden. Hier staan ook de jeugdboeken. Zolang het kan worden de kosten door de 
Putter gedragen.  

Terras  
 
We zijn toe aan de derde parasol en de uitbreiding van het groen zodat het nog meer 
op de thee- en koffietuin gaat lijken die we bedoelden. 
Een scherpere koffie- en appeltaartprijs vindt u nergens. 
Voor een spontane kop koffie met vrienden of familie blijft de Putter een leuke plek 
onder aan de dijk.  
 
 

 
‘ Ik spaar geboortekaartjes en ken alle 
baby’s van het dorp’( Pauline ) 
’Ik vind het leuk dat ik nu weer het 
gras kan maaien’ ( Jolanda) 
‘Ik vind alles leuk en hou van muziek 
maken’ (Marius) 
‘Ik kan nu helemaal zelfstandig een 
taart bakken’( Henriëtte )  
‘Ik help Ko en zorg dat alle producten 
goed op de plek komen’ (Joanneke ) 
‘Ik vind het leuk om de klanten in de 
koffiehoek en op het terras te 
helpen’(Elselien) 

‘ Lukt dat eigenlijk; te bestaan als gecombineerde 
kleine zorginstelling en dorpswinkel ? ’ 



Nog meer dorpsbelangen  
 

 Boodschappenservice en thuisbezorging gratis voor inwoners Oostdijk. 

 Container frietvet ( voor inzameling oud frietvet waarmee u de jeugdclub van 
Oostdijk steunt) 

 Container voor plastic doppen( hiermee steunt u kika ) 

 Inzamelpunt kerstkaartactie van de zending. 
 
De containers frietvet en plastic doppen hebben een nieuwe vaste plaats. Rechts 
naast het gebouw, achter in de tuin vind u deze containers. Helpt u ook mee met 
deze goede doelen. 

Toekomst 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
We kunnen ons de vraag van jonge ouders – of oppas oma’s en opa’s -  
goed begrijpen: ‘het zou leuk zijn, als wij koffie drinken, dat de kinderen iets te spelen 
hebben.’ Dan is een speeltoestel bij de notenboom op het gras een goede 
investering.  
Dat is iets om naar uit te kijken en, na de verfklus, een mooi spaardoel! 
 
U zult begrijpen dat wij u nodig hebben voor de instandhouding van de winkel en de 
dagbesteding. We hopen dat wij op onze beurt u op een goede manier van dienst 
kunnen zijn. 
 

                       Voor en met elkaar, dat is ons motto! 
 
Met een hartelijke groet van: 

cliënten   medewerkers   bestuur   vrijwilligers  
 
Elselien  Rianne Bart  Wilma van Eenenaam veel  
Henriëtte  Ilona Boone  Alidus Jansen 
Joanneke  Susan van Liere Cok Balkestein 
Jolanda  Elma Lokerse 
Marius  Jessica de Putter 
Pauline  Ellen Zuidweg  

 


