
“Vliegeren met tegenwind” 

 
zijn twee mensen die vanuit hun passie voor zorg en vanuit de overtuiging dat ieder mens recht heeft  

op vrijheid en de regie over het eigen leven moet kunnen behouden, medewerkers binnen de zorg én 

daarbuiten willen ondersteunen en trainen. 

 

Dit doen zij door het spelen van voorstellingen over actuele thema’s in en rond de zorg voor  

medewerkers, vrijwilligers en mantelzorgers. Daarnaast geven zij korte workshops waarin, naast een  

theorie als basis, vooral ervaren en samenspel belangrijk is. Ervaren door werkvormen, rollenspel,  

spiegel- of regietheater. 

 

Wat ons inspireert is een Chinees gezegde: “Het is de tegenwind die de vlieger doet stijgen“. 

Je kunt in je leven veel tegenwind ervaren, maar het kan je ook verder helpen. Door niet weg te lopen voor tegenslag, maar er  

soms dwars tegenin te gaan. Door niet de moed te laten zakken, maar er achter te komen dat je veel meer in je mars hebt dan je  

zelf denkt. 

Meer weten over deze voorstelling? 

Corrie van Nieuwkerk, 06 8182 2820 of mail corrievannieuwkerk@gmail.com of 

Ton van de Bildt, 06 1295 5002 of mail tvdbildt@planet.nl 

PLAKBAND & POLAROID 

laten wij zien hoe het leven van twee mensen verandert wanneer bij één van hen Alzheimer 

wordt geconstateerd. En nemen wij u verder in dat proces…. hoe de ene partner zich soms 

vertwijfeld afvraagt waar die vergeetachtigheid, die angst, boosheid zelfs, vandaan komt. 

In een aantal scènes nemen zij u mee in dat proces dat alles omgooit, dat vaak geen 

ruimte meer laat voor een eigen leven, dat herinneringen buiten spel zet, dat boos maar 

ook broos is. Een leven als een polaroid, een kiekje uit een gezamenlijk leven dat lijkt te 

vervagen om bij de één uiteindelijk ook geen herinnering meer te zijn…. Een  

leven  waarin,  hoe broos ook, ook ruimte lijkt voor korte momenten van intimiteit. 

 

Deze voorstelling is bedoeld voor mantelzorgers, vrijwilligers, verpleegkundigen, verzorgenden 

en welzijnswerkers die binnen hun eigen kring (privé of werk) zorgdragen voor mensen met  

dementie. Deze voorstelling kan deel uitmaken van een avond of middag rond thema’s als 

dementie (o.a. Alzheimer), mantelzorg en wil aanzetten tot een dialoog: gesprekken tussen 

mensen waarbij herkenning en het uitwisselen van ervaringen centraal staan. Naast het spelen 

van de voorstelling zijn wij na afloop graag bereid om samen met het publiek de dialoog te 

voeren over herkenbare thema’s uit de voorstelling. 

In onze voorstelling 

Na een overstap van de zorg naar het bedrijfsleven heeft 

Corrie met ruim 20 jaar werkzaam te zijn geweest binnen 

de zakelijke dienstverlening, als lijnmanager, accountma-

nager en manager operations, brede kennis opgedaan 

om te kunnen acteren en improviseren binnen de context  

van een bedrijf of instelling. 

 

Naast trainer (o.a. DiSC gedragsvoorkeursstijlen) is Corrie 

werkzaam als zelfstandig trainings- en assessmentacteur.  

Zowel binnen zorg- en thuiszorginstellingen als daarbuiten. 

 

Ton heeft na jaren werkzaam te zijn geweest als  

Verpleegkundige (algemeen ziekenhuis, psychiatrie  

en ouderenzorg)  een overstap gemaakt naar HRM en  

heeft veel ervaring als personeelsadviseur binnen een  

grote zorginstelling. 

 

Ton is als trainer (met specifieke kennis op het vlak van 

agressie, conflicten en dementie) en zelfstandig  

trainingsacteur werkzaam binnen zowel de zorg- 

en thuiszorginstellingen als daarbuiten. 

 

Corrie van Nieuwkerk  

is opgeleid tot professioneel Trainingsacteur. 

Ton van de Bildt  

is opgeleid tot professioneel Trainingsacteur. 

Regie: Sander van den Brink 


