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Een pad waar voor iedereen iets te beleven valt! 
Zutphen, 23-03-2022 
 
Dinsdag 22 maart is een belangrijke dag voor de leerlingen van de Walter Gillijnsschool die 
meededen aan de Blikopener met activiteitencentrum ’t Trefhûs. De resultaten van hun 
samenwerking worden gepresenteerd! Begeleidend coördinator dagbesteding Renate 
Werkman en beweegagoog Adeline helpen Marijke en Jan uit de auto. Zij wonen op de 
woonlocatie Radeland van Stichting Philadelphia Zorg in Brummen. Op deze locatie vind je 
ook activiteitencentrum ’t Trefhûs. De medewerkers en bewoners dromen van een mooi 
beleefpad dat de bewoners uitdaagt om te bewegen en beleven. De leerlingen van groep 
7 en 8 van de Walter Gillijnsschool in Zutphen zijn daarom gevraagd mee te denken over 
een beleefpad voor de bewoners van ’t Trefhûs. En dat wilden ze wel! Vol enthousiasme 
hebben ze zich verdiept in de doelgroep.  

Over de eerste kennismaking tijdens het bezoek aan ’t Trefhûs, en het maken van de 
eerste plannen schreven wij eerder een blog. Op school verdiepten de leerlingen zich 
verder in de verschillende beperkingen van de bewoners en bedachten zij de eerste 
ideeën over onderdelen van een beleefpad die mensen met verschillende beperkingen 
uitdagen. Deze ideeën legden zij aan de medewerkers van ’t Trefhûs voor. Die waren erg 
enthousiast! Renate Werkman: “Mooi om te zien hoe de gedachten van de leerlingen 
omgezet zijn in een plan en zo mooi aansluiten bij de leefwereld van onze cliënten.” 

Er is een keuze gemaakt voor een aantal ontwerpen met de vraag die verder uit te werken 
en er een maquette van te maken die gepresenteerd kan worden aan de medewerkers en 
bewoners.  
Om daarvoor nog meer inspiratie op te doen én te leren over het gebruiken van techniek 
bij onderdelen, mochten de leerlingen op bezoek bij Playnetic. Dit bedrijf maakt prachtige 
door menskracht aangedreven speeltoestellen. Hoe dit bezoek verliep beschreven we in 
deze blog.  
 
Met hoofden en papier vol plannen klopten de leerlingen aan bij het WALHALLAb. Want 
dat doe je als je als Zutphens kind een idee hebt en je weet niet precies hoe je dat kunt 
realiseren. Bij het WALHALLAb zijn verschillende ruimtes met materialen en apparaten 
waarmee je alles kan maken wat je wilt! Hier geen kindergereedschap en oefenapparaten; 
jong en oud leert hier van elkaar met professionele machines te werken. Dus: de 
leerlingen zijn van harte welkom! Alles wordt uit de kast getrokken, er is volop hulp en de 
leerlingen komen al snel op gang. Wat een feest en wat een mooie resultaten! 
Leerkracht Leonie Poorterman: 
“Tijdens de bezoeken bij het Walhallab 
zag ik dat de kinderen meteen 
geïnspireerd werden door alle 
materialen en de begeleiding door de 
mensen vanuit Walhallab. Alles kon en 
geen idee was te gek. De kinderen 
werden uitgedaagd om van hun 
ontwerp iets moois, maar ook 
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werkbaars te maken. De resultaten waren fantastisch! Kinderen zagen hun eigen ideeën 
uitgroeien tot een ontwerp van iets dat wel eens echt gemaakt zou gaan kunnen worden.” 
 
En zo kwam het dus dat Marijke en Jan met hun chauffeurs Renate en Adeline als hoog 
bezoek werden ontvangen door de leerlingen van de Walter Gillijnsschool!  
De leerlingen presenteerden hun maquettes en konden supergoed uitleggen hoe ze zich 
hadden verdiept in de bewoners en hoe ze hadden nagedacht over wat die allemaal wél 
kunnen!  

 
Op het podium spreek ik drie jongens die zitten na te genieten. Hoe zij het project 
vonden? “Eerst dacht ik dat het saai zou zijn. Over zorg en wat knutselen, mwa… daar had 
ik niet zoveel zin in. Maar we gingen écht aan het werk bij het WALHALLAb!”. Een andere 
jongen vertelt: “Ik wil denk ik wel in de zorg gaan werken. Vind ik mooi met die mensen. 
Mijn neef doet dat ook, soms zijn mensen op zijn werk best wel agressief, dan moet je 
best sterk zijn!”. Zijn vriend kijkt hem bewonderend aan. “Ja, de zorg lijkt mij ook best 
mooi om te werken. Ik kijk nog even wat ik ga doen later!”  
Dat lijkt mij een goed idee. De blikken zijn geopend en daar gaat het om!  
 
Bij het afscheid is het een beetje onduidelijk wie nou eigenlijk wie moet bedanken. Er zijn 
van alle kanten blikken geopend en iedereen is blij met de resultaten. En dat is ook wat 
het Educatiepunt met Blikopeners wil bereiken: het samenbrengen van de verschillende 
belangen van organisaties, bedrijven en scholen zodat het voor iedereen de investering 
waard is. Dat is een voorwaarde voor een duurzame samenwerking. 
 
Door ’t Trefhûs en de Walter Gillijnsschool wordt al gesproken over een 
activiteitenmiddag met de school bij ’t Trefhûs, samen geld inzamelen voor het realiseren 
van het Beleefpad, samen Pasen vieren; het houdt hier niet op, dat is wel duidelijk! 
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