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Hoe dagen we mensen met een beperking uit om te gaan bewegen? 
Zutphen, 16-11-2021 
 
Philadelphia vraagt aan de leerlingen van groep 7 en 8 van de Walter Gillijnsschool in 
Zutphen mee te denken over een Beleefpad voor de bewoners van ’t Trefhûs. 
 
’t Trefhûs is een activiteitencentrum dat hoort bij de woonlocatie Radeland in Brummen. 
Radeland is een intensieve zorglocatie. Er wonen mensen van verschillende leeftijden met 
heel veel verschillenden beperkingen. Zij hebben een prachtig terrein met een pad waar 
cliënten kunnen wandelen. Daar willen ze graag een echt Beleefpad van maken: een pad 
waar de cliënten worden uitgenodigd en uitgedaagd om te bewegen.  
 
Renate Werkman van ’t Trefhûs heeft de leerlingen van groep 7 en 8 gevraagd of zij mee 
willen denken over een onderdeel voor het Beleefpad. Er is een groep van 19 enthousiaste 
leerlingen samengesteld die de komende maanden met deze vraag aan het werk gaan.  
 

De leerlingen zijn al op bezoek 
geweest bij ’t Trefhûs om kennis 
te maken met de cliënten en de 
medewerkers. Zij kregen uitleg en 
mochten meedoen met de 
logopedist, de beweegagoog, de 
muziektherapeut en de 
activiteitenbegeleider. Ook 
mochten zij kijken bij de woningen 
en de badkamer van de bewoners. 
Dat was allemaal best 
indrukwekkend!  
Beweegagoog Adeline was blij 
verrast om te zien hoe cliënten die 
ander moeilijk tot bewegen en 
meedoen te motiveren waren nu 
zomaar met de kinderen gingen 
overgooien met de bal! 

 
De periode tot de kerstvakantie gaan de leerlingen verder onderzoeken wat de cliënten 
nodig hebben, wat ze wel en niet kunnen en waar allemaal rekening mee gehouden moet 
worden. Zo ontstaat er een echt “programma van eisen”! 
Na de vakantie gaan de leerlingen een echt onderdeel voor het Beleefpad ontwerpen. 
Daarvoor mogen zij op bezoek bij het mooie Zutphense bedrijf Playnetic, waar ze door 
menskracht aangedreven speeltoestellen ontwerpen. Daar kunnen de leerlingen vast een 
heleboel leren over de opdracht waar zij aan werken!  
 
Het project wordt afgesloten met een presentatie van de adviezen en ideeën van de 
leerlingen aan de medewerkers van ’t Trefhûs!  
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