
Het reislied in ons leven - DC Floor

In deze uitgave onder andere aandacht voor:

Week van Zorg en Welzijn - CollegeTour1406
Welzijn: eerste half jaar aan activiteiten2621 Column Herbert

46e jaargang - nummer 2 - juni 2019

Zomereditie / Eropuit

wegwijs



3
wegwijs

Voorwoord van de bestuurder 4
Het reislied in ons leven 6
Mantelzorginterview Harmen Brinkman over Carla van der Lugt 8
Verslag van de College Tour 10
Interview met Ria Rijksen en haar hond Dirk 12
Vakantieweek Nieuw Hydepark + PV + Vertrouwenspersonen + CR 14
Vrienden van Bethanië  16
Verslagje inspectiebezoek 17
Vakantierecepten 18
Column Herbert 21
Kort interview 22
Nieuwe medewerkers 23
Op de koffie bij Lidy Vlastuin  24
De Wensboom + Heel Bethanië Bakt!  26
Een greep uit de activiteiten 28
Puzzelpagina 29

inhoud

Redactieleden
Mevrouw W.F. (Willy) de Groot - van Saane (hoofdredactie) 
De heer S.J. (Silvester) van der Pol (eindredactie)
Mevrouw M. (Maaike) Kevelam - Geluk (redactie) 
Vormgeving
De heer B.C. (Ben) van Gils / Yourdentity
Drukwerk
Drukkerij van Eden

OOK VOOR ALUW FITNESSAPPARATUUR!

OOK VOOR AL

SLIJPKRUIKWEG 30 • EDE • WWW.MAXSTEIN.NL

TIJD VOOR
EEN NIEUWE

FIETS!

TIJD VOOR
EEN NIEUWE

FIETS!

PARTSNL EDE
Achterdoelen 10, 6711 AV Ede
Tel: 0318-84 85 86 • partsnl.nl

VAKMENSEN MET ECHT 
GEVOEL VOOR SERVICE

Alle  merken  

verkrijgbaar

Het  grootste  

onderdelen 

assortiment 

 van  Nederland!

Wij  repareren  ook!

Wegwijs is een uitgave van Stichting Bethanië, 
Platteelhof 3, 6711 JK Ede. Tel: 0318-689999
E-mail: info@bethanie.nl  -  Website: www.bethanie.nl

LET OP! 
Inleverdatum kopij
voor het  volgende nummer: 
1 augustus 2019

 

Een laatste afscheid, een laatste groet. Daar dragen wij met liefde en 
betrokkenheid zorg voor. Als een warme familie band rondom elke familie. Voor 
onze families vervullen we elke laatste wens. Bij elke crematie of begrafenis 
staan wij u bij.   Dank u wel voor uw vertrouwen. 
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Voorwoord
VAN DE BESTUURDER

Willy de Groot - van Saane

“We weten ons verbonden door onze God,
van Hem is onze verwachting.”

de buurtbewoners van Bethanië 
en Wicherumloo. Steeds meer 
mensen maken gebruik van onze 
maaltijden, nemen deel aan de 
huiskamer Ede Oost of komen 
voor sport en andere activiteiten 
naar binnen. Fijn! 

Feestdagen
Na Pasen en Hemelvaartsdag 
kijken we uit naar Pinksteren. 
Pinksteren is het feest van de 
uitstorting van de Heilige Geest. 
En over ‘eropuit’ gesproken. 
Op een bepaalde manier zou je 
kunnen stellen dat onze Heere 
God Zijn Heilige Geest op Zijn 
kerk liet en laat neerdalen 
om die kerk eropuit te sturen. 
Natuurlijk niet om op vakantie te 
gaan, maar om harten en zielen 
te winnen voor het Evangelie. 
Zo werden de apostelen 
gezonden, ze gingen eropuit om 
de overwinning op de dood te 
verkondigen, eerst in Jeruzalem, 
later overal ter wereld. Maar de 
werking van de Heilige Geest 
was niet een eenmalig gebeuren. 
Daarom is het onderstaande 
gedicht maar al te waar en de 
bede die erin ligt verscholen 
maar al te urgent. Met Pinsteren 
en elke dag.

Vul mij Heer met nieuw verlangen
door de werking van Uw Geest
reinig mij, vergeef mijn zonden
door Uw bloed, dat mij geneest

laat Uw Geest mij overtuigen
dat ik waarheid kennen mag
geef mij kracht, Uw vrede, 
wijsheid
werk in mij van dag tot dag

dank U God, voor Uw belofte 
U die troost hier achterliet
dat U Uw Heil’ge Geest zal geven 
aan wie gelovig op U ziet 

(Thea den Hoedt)

Examen
Misschien heeft uw zoon, 
dochter, één van de kleinkinderen 
wel examen gedaan… Een 
spannende periode!

Bethanië doet ook regelmatig mee 
aan examens. Onlangs kregen wij 
de Inspectie Gezondheidszorg en 
Jeugd (IGJ) op bezoek, dat is dan 
toch een spannende dag maar 
we mogen dankbaar zijn met de 
positieve uitslag! Meer hier over 
leest u verder op in deze uitgave. 

Ons Hospice Ede de Olijftak is 
getoetst op haar Gouden PREZO 
Keurmerk en we zijn heel blij dat 
opnieuw het Gouden Keurmerk is 
afgegeven. Een groot compliment 
voor deze collega’s die dagelijks 

met de kwetsbaarheid van het 
leven te maken hebben. 

Raad van Toezicht
In de Raad van Toezicht zijn drie 
vacatures ontstaan. Ik hoop u in 
een volgende Wegwijs te kunnen 
melden wie de nieuwe leden zijn. 

Wicherumloo
Stichting Bethanië heeft een 
mooie verbinding met de locatie 
Wicherumloo in Wekerom. Al 
vanaf de start in november 2015 
mogen wij de 24-uurs zorg 
bieden. Een groot compliment 
voor ons team in Wicherumloo, 
inclusief de coördinator! Samen 
met het bestuur van Wicherumloo 
blijven we zoeken naar de wijze 
waarop we de kwaliteit van zorg 
en wonen zo optimaal mogelijk 
kunnen bieden. 

Tot slot
Van harte wens ik iedereen 
een mooie zomerperiode toe, 
ondanks zorgen die er zijn, ook 
bij onze collega’s en vrijwilligers. 
We weten ons verbonden door 
onze God, van Hem is onze 
verwachting. 

Willy de Groot-van Saane
Raad van Bestuur

Graag neem ik u in dit voorwoord mee aan de 
hand van een paar thema’s.

Het thema van deze Wegwijs is Eropuit! 

Zo vlak voor de zomervakantie gaan de gesprekken 
tussen collega’s en familieleden vaak over de 
vakantie. Plannen worden bedacht, routes 
uitgestippeld en we leven als het ware naar deze 
periode van rust en ontspanning toe. Ook een aantal 
van onze bewoners en cliënten bereiden zich voor 
om tijdelijk ergens anders te zijn om te genieten van 
een andere omgeving, andere mensen. 

Persoonlijk vind ik deze periode van ‘eropuit’  
gaan ook altijd wel een spannende periode. 
We maken vaak verre reizen, zijn in een 
onbekende omgeving en maken hele andere 
dingen mee. Van harte gun ik iedereen zijn wel 
verdiende vakantie; tegelijkertijd kan ik nu al 
uitkijken naar de periode dat iedereen weer veilig 
“op honk“ is! 

Eigenlijk trekken we er elke dag op uit; bewoners 
verlaten hun appartementen om gebruik te maken 
van het restaurant of om heerlijk op het terras te 
zitten. Ik moedig u aan om dit te blijven doen, het 
is belangrijk om de ander te ontmoeten.

Medewerkers en vrijwilligers trekken er elke dag 
op uit om er voor onze bewoners en cliënten te 
zijn.; Dank lieve mensen voor jullie energie en 
deskundigheid waarmee jullie dit dagelijks doen!
Graag willen wij als Bethanië er ook zijn voor 
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Velen trekken er deze 
zomer  weer op uit naar hun 
vakantiebestemming. Sommigen 
maken een heel verre reis. 
Anderen blijven liever dichterbij 
huis in eigen land, waar toch ook 
heel veel moois te zien is.
Als gezin gingen we bijna elk 
jaar op vakantie, maar we lazen 
aan het begin van de reis altijd 
eerst Psalm 121. Daarin gaat het 
om Gods bewaring. We hebben 
de bescherming van God nodig. 
We horen immers telkens van 
ongelukken op de weg. Dat kan 
ons ook overkomen. We dankten 
de HEERE als wij weer veilig thuis 
gekomen waren. 
Ouderen die zelf niet meer 
met vakantie kunnen, zijn 
bezorgd over hun kinderen en 
kleinkinderen die op reis zijn. Zij 
zijn blij als ze weer in gezondheid 
bij hen terug zijn.
Het is goed om je bewust te 
zijn van de vele gevaren die er 
zijn. We behoeven daardoor niet 
angstig bezorgd te worden. We 
mogen op de HEERE vertrouwen, 
Die ons wil bewaren te midden 
van allerlei gevaren die ons 
bedreigen. 

Psalm 121 behoort tot de 
pelgrimsliederen die gezongen 
werden op reis naar de stad 
Jeruzalem, waar de tempel van 
de HEERE stond. Bij de grote 
feesten trokken vele pelgrims uit 
alle delen van het land naar de 
tempel te Jeruzalem. Voor velen 
was het een lange en verre reis. 
Zij zagen op tegen de bergen 
waar rovers zich schuilhielden 

om reizigers onverhoeds te 
kunnen overvallen. Maar bij de 
psalmdichter is er het vertrouwen 
op Gods hulp en bescherming. 
Mijn hulp is van de HEERE, Die 
hemel en aarde gemaakt heeft 
(vers 2). 
Heel veel keren lezen we in deze 
psalm over de bewaring door de 
HEERE. Hij wordt de Bewaarder 
van Israël genoemd, Die niet 
sluimert noch slaapt.
En het vertrouwen mag er zijn 
dat de HEERE ons uitgaan en 
ingaan zal bewaren. Bij de 
heen- en terugreis mogen we 

onder Zijn hoede zijn. We mogen 
weten dat we in Gods bewarende 
handen zijn. Dat geeft ons rust 
en zekerheid. Bij de HEERE zijn 
we veilig en geborgen. Hij is bij 
ons als een schaduw aan onze 
rechterhand (vers 5). Zo dichtbij is 
de HEERE als onze Beschermer. 
Dat is zeer bemoedigend en 
vertroostend voor ons.

Ons leven kan heel goed met 
een reis vergeleken worden. 
Onze levensreis begint bij onze 
geboorte en zij eindigt hier op 
aarde bij ons sterven. We maken 
heel veel in ons leven mee aan 
moeiten en allerlei gevaren. Maar 

de HEERE gaat gelukkig met 
ons mee in Zijn verbondstrouw 
en liefde en zal ons door alles 
heen willen bewaren. Hij waakt 
over ons leven in Zijn trouwe, 
liefdevolle zorg. In dat vertrouwen 
op de HEERE mogen we stil en 
gerust ons leven leiden. 
We kunnen nog wel tegen het 
einde van ons leven opzien, maar 
ook dan wil de HEERE zeker 
bij ons zijn in Zijn genade en 
ontferming. 
Vertrouwend op de HEERE 
mogen we het aardse leven 
verlaten om het eeuwige leven 
in al zijn heerlijkheid binnen te 
gaan. We mogen bij de HEERE 
thuiskomen. 
Zijn bewarende handen laten 
ons niet los bij het sterven, maar 
houden ons vast door de dood 
heen. Wij zijn voor eeuwig in Zijn 
bewarende handen.
Onze Heere Jezus Christus is aan 
het kruis op Golgotha van God 
verlaten geweest, opdat wij nooit 
van God verlaten zullen worden. 
Als er weer twijfel en aanvechting 
bij ons is, laten wij dan in het 
geloof op Jezus Christus zien. 
In Christus zijn we veilig en 
geborgen in Gods bewarende 
handen. In dat geloofsvertrouwen 
reizen we als christenpelgrims 
naar Jeruzalem hierboven. We 
gaan in door de poorten van het 
hemelse Jeruzalem, de eeuwige 
Godsstad. Daar zullen we rusten 
en eeuwig mogen genieten van 
Gods heerlijkheid.

Ds. D.C. Floor     

De HEERE zal uw uitgaan en uw ingaan bewaren, van nu aan tot in eeuwigheid.  
                                                                        Psalm 121: 8

Het reislied in ons leven

        D.C. Floor

Hij wordt 
de Bewaarder

van Israël 
genoemd.



“Carla is altijd positief: 
  een Godsgeschenk”

Harmen Brinkman (1943) woont al sinds 1972 aan 
de Roekelseweg in Wekerom, waar hij lange tijd 
eigenaar was van een azaleakwekerij. Harmen is 
getrouwd met Carla van der Lugt (1941), maar woont 
gescheiden van haar, omdat Carla sinds 2016 in 
Wicherumloo op Willinkhuizen II woont: een afdeling 
voor kleinschalig wonen. Bij Carla was daarvoor 
dementie vastgesteld en drie jaar geleden kwam 
het verdrietige moment dat het thuis echt niet 
langer meer ging. Harmen vertelt over zijn leven 
met en zonder Carla en wat de ziekte bij hen beiden 
overhoop heeft gegooid. Hij durft daarbij ook eerlijk 
en openhartig te zijn, ondanks de zwaarte van het 
onderwerp.   
 
EERST IETS OVER JOUZELF.
Ik kom uit Amstelveen en ben in 1972 hier aan de 
Roekelseweg een azaleakwekerij begonnen. Mijn eerste 
vrouw Margareta, met wie ik drie kinderen kreeg, 
overleed in 1997 aan darmkanker. Dat was een groot 
verdriet waar ik niet zomaar overheen kwam. Ik heb de 
kwekerij moeten verkopen, hoewel ik daarna wel als een 
soort bedrijfsleider kon blijven werken voor de nieuwe 
eigenaar. Ik heb rouwverwerkingshulp gezocht en vond 
een groep waarbij ik goed werd begeleid en kwam er 
uiteindelijk weer bovenop.

HOE HEBBEN CARLA EN JIJ ELKAAR LEREN KENNEN?
Ik sloot me op een gegeven moment aan bij een Marriage 
Encountergroep. Die hebben namelijk ook bijeenkomsten 
voor alleenstaanden; niet met het doel om een partner 
te vinden, maar om als alleenstaande te leren met je 
omgeving om te gaan. Carla woonde in Den Haag en 
zat net als ik ook in het bestuur van deze groep. Ik 
had met haar een bespreking, toog naar Den Haag en 
toen besloten we dat het wel net zo handig zou zijn om 
tegelijkertijd een strandwandeling te gaan maken. Er 
sluimerde natuurlijk al wel iets en tijdens die wandeling 
pakte ze opeens mijn hand. Dat was het begin. Carla was 
gescheiden en had net als ik ook drie kinderen. Nadat 
ze twintig jaar alleen was gebleven, durfde ze het met 
mij aan. We zijn in 2005 getrouwd en zij kwam bij mij in 
Wekerom wonen.

WANNEER KREEG JE DE EERSTE SIGNALEN VAN HAAR 
DEMENTIE?
We hebben samen gelukkige jaren gekend. Maar zo’n 
zes jaar geleden kwam Carla overspannen terug van een 
vakantie/bezoek aan haar zoon die op Curaçao woonde. 
Dat was vreemd. Via de huisarts zijn we toen verwezen 
naar het ziekenhuis, maar daar werd niet over dementie 
gerept. Daarna werd ze steeds vergeetachtiger en merkte 
ik aan allerlei kleine dingen dat de souplesse weg ebde. 

KONDEN JULLIE DAT SAMEN BESPREKEN?
Nee, we hebben het er nooit zo openlijk over kunnen 
hebben. Wel als de casemanager dementie op bezoek 
kwam, maar anders? Achteraf heb ik wel gehoord dat 
Carla er met vriendinnen over sprak.

WAT HIELD JE TEGEN?
Ik denk dat het te confronterend was. Ik was bang Carla 
te kwetsen en er was ook schaamte over de hele situatie. 
Achteraf gezien zou ik het juist wel hebben gedaan. Maar 
ik ben niet een heel gemakkelijke prater weet ik, en dat 
speelde toen ook wel mee. 

WANNEER KWAM HET MOMENT DAT CARLA NAAR 
WICHERUMLOO MOEST?
Dat was in 2016 en het was precies het goede moment. 
Ik had wel een zetje nodig en dat kwam van een 
bevriende huisarts met wie ik goed kon praten. Sowieso 
merk ik dat vrouwen toch gemakkelijker praten over 
emoties en gevoelens dan mannen. 
 
BESTAAT ER OOK ROUWVERWERKING BIJ DEMENTIE?
Als er net zoiets bestond als die rouwverwerkingsgroep 
na het overlijden van mijn eerste vrouw zou ik daar 
graag gebruik van maken. Maar helaas is die er niet. 
Je bent in deze situatie nogal aan jezelf overgelaten. 
Er bleven ook vrienden en vriendinnen weg, die hadden 
misschien dezelfde verlegenheid als wijzelf hadden. En 
begrijpelijkerwijs kon Carla niet langer meedoen met 
de bridgeclub waarop wij al jaren zaten. Dat was een 
hard gelag. 

HOE IS JULLIE RELATIE NU?
Ik weet niet of Carla onze relatie nog beseft. Waarschijnlijk herkent ze mij alleen nog omdat ze me vaak ziet. Ik ben 
vermoedelijk in haar ogen slechts een bekende. 

ZIJN ER NOG LICHTPUNTJES TE NOEMEN ONDANKS DE NARIGHEID?
Ja, de verzorging is hier zonder meer heel erg goed en ik vind Lutje (Klok, zorgcoördinator Wicherumloo – red.) een 
fantastisch mens. Ze blijft niet op haar kantoor zitten maar schuift overal aan, denkt mee en stimuleert bijvoorbeeld 
de niet-geplande activiteiten en verdere daginvulling op Willinkhuizen. Ik weet niet of ik dat zelf zou kunnen hoor, maar 
op Willinkhuizen zijn er te weinig vrijwilligers. Dus als er mensen zijn die dit lezen en zich geroepen voelen… Ik breng 
Carla in ieder geval twee dagen in de week naar De Gaarde, waar ze op maat activiteiten krijgt aangeboden. 

HOE GAAT HET NU MET HAAR?
Ze gaat langzaam achteruit, wordt stiller en lijkt de controle te verliezen. Toch heeft Carla nog best wel een eigen 
mening. Onredelijk vind ik haar eigenlijk nooit. Als iets haar niet bevalt, of als ze iets niet wil doen kan ze dat nog best 
laten merken. Ik vind dat positief en zie nog iets terug van hoe ze vroeger was. 
Ik neem haar door de weeks soms mee voor een wandelingetje buiten en elke zaterdag ga ik met haar naar eethuis 
Halte Assel in Hoog-Soeren, een voormalige stationnetje. Daar gaan we onder de luifel zitten en bestellen we iets 
lekkers. Dan zijn we er samen toch even uit en Carla kan de treinen zien langskomen. Ja, ik denk dat ze daar wel van 
geniet. Sowieso is Carla gezegend met een opgewekt karakter. Ze is altijd positief: een Godsgeschenk, zeker nu!
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“Ik weet niet of Carla onze relatie nog beseft.”

HARMEN BRINKMAN VERTELT OVER DE DEMENTIE VAN ZIJN VROUW

(door: Silvester van der Pol)
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Uiteindelijk draait het maar om één vraag: 

‘Heeft u het 
goed hier?’

Op maandagmiddag 11 maart 
organiseerde Bethanië een middag 
voor belangstellenden voor 
actuele zorgvragen en het werken 
in de zorg. Niet alleen Tweede 
Kamerlid voor de ChristenUnie 
mevrouw Carla Dik-Faber was 
daarbij op het podium aanwezig, 
maar ook vrijwilliger Henk van 
Sonsbeek, verpleegkundige in 
Wicherumloo Janine Snetselaar 
en manager zorg Bethanië 
Herbert Westerink. Daarbij was 
ook journalist/theoloog Willem 
Smouter, die elke vraag uit de zaal 
behendig wist te vangen en om te 
vormen tot een verkorte, heldere 
vraag. Mede dankzij zijn strakke 
regie als gespreksleider werd het 
een geslaagde middag, waarin 
een aantal essentiële zaken werd 
aangeroerd.   

De middag begon om 14.30 uur met 
een goede gevulde zaal. Al snel werd 
duidelijk dat er mensen van diverse 
pluimage waren afgekomen op deze 
College Tour: bewoners, plaatselijke 
politici, vrijwilligers, zorgwerkers 
van elders, collega’s én niet als 

minste zo’n tachtig studenten van het 
Hoornbeeckcollege locatie Apeldoorn 
en het Duloncollege in Ede. Deze 
jonge mensen konden zich zodoende 
oriënteren op het beroep van 
verzorgende / verpleegkundige in de 
ouderenzorg, wat Bethanië natuurlijk 
graag wilde faciliteren. De zaal mocht 
deze middag met vragen komen 
voor alle mensen op het podium, en 
met behulp van een gewone en een 
zogenaamde gooi- en smijtmicrofoon 
werd daar dankbaar gebruik van 
gemaakt.

Na een welkomstwoord van onze 
bestuurder Willy de Groot, die daarbij 
onze organisatie kort introduceerde, 
werd het woord gegeven aan 
gespreksleider Willem Smouter. 
Die begon anekdotisch door zich te 
herinneren dat vroeger altijd werd 
gezegd dat er voor twee soorten 
beroepen een roeping nodig was: 
predikant worden én werken in de 
zorg. Hij vond dat zo gek nog niet 
bedacht, want werken in de zorg doe 
je ook niet zomaar alleen voor het 
geld. Smouter vroeg mevrouw Dik-
Faber wat zij zelf met de zorg had. 

Die erkende dat bij haar aantreden 
in Den Haag die zorg nog nieuw 
voor haar was, maar dat ze na veel 
werkbezoeken te hebben afgelegd, 
onder andere in Bethanië, onder de 
indruk is gekomen van het werkveld. 
Verder ging het met vrijwilliger Henk 
van Sonsbeek, die elke week is te 
vinden op de dagbesteding terwijl hij 
van beroep software ontwikkelaar 
is. De maatschappelijke relevantie 
vindt hij het belangrijkste als het 
gaat om de vraag: waarom doe je 
dit? Hij merkt dat hij een bredere 
kijk op mensen krijgt door zijn 
vrijwilligerswerk. Het een-op-een 
contact hebben met iemand voor 
wie die je een directe meerwaarde 
hebt, mist hij in zijn betaalde baan en 
doet hem beseffen wat werkelijk van 
belang is. 

Janine Snetselaar, die nog 
maar kort in de zorg werkt, 
wist nog goed waarom zij koos 
voor de ouderenzorg: ‘Het grote 
voordeel boven het werken in een 
ziekenhuis, vond ik, dat je hier 
een band kunt opbouwen met de 
ouderen. Geen vluchtige, steeds 

wisselende contacten dus, 
maar langdurige relaties die 
wederzijdse genegenheid en een 
vertrouwensband kunnen laten 
groeien.’ Op een vraag over de 
huidige uitdagingen in de zorg 
betoogde mevrouw Dik-Faber dat 
het belangrijk is dat de overheid 
positief leert te spreken over de 
zorg, vanuit het besef dat het hier 
om mensen gaat, en niet over 
louter kostenplaatjes en andere 
cijfermatigheden. Ze vertelde 
dat er inmiddels 1,2 miljard euro 
naar de zorg gaat, maar dat het 
nu vooral een probleem is om 
voldoende personeel te werven. 
Later stelde Janine Snetselaar dat 
in dit verband de robotisering (of 
domotica) in bepaalde gevallen 
echt een uitkomst is. Niet zozeer 
als vervanging van het menselijke 
contact – daarover ging een vraag 
van een van de studenten –, maar 
ter aanvulling. Zij gaf uit haar eigen 
dagelijkse praktijk daarvan een 
aantal sprekende voorbeelden en 
verduidelijkte dat de verkregen 
tijdwinst door het inzetten van 
domotica wordt ingezet om andere 

bewoners juist weer persoonlijk 
te helpen. Vooral bij de ouderen 
die graag thuis blijven wonen, kan 
de zelfstandigheid hiermee verder 
worden vergroot.
 
Mevrouw Haase, docente 
gezondheidszorg op het 
Hoornbeeckcollege, bracht naar 
voren dat er in de bezuinigingsjaren 
enorm is gekort bij de opleidingen 
en dat we daar nu nog de wrange 
vruchten van plukken. Zij ziet dat 
er binnen de zorginstellingen vaak 
weinig ruimte is om jonge mensen 
op te leiden, Bethanië niet te na 
gesproken. Manager zorg Herbert 
Westerink kreeg de vraag welk 
cijfer hij de zorg geeft. Hij gaf een 
negen en motiveerde dit antwoord 
door enerzijds te stellen dat er ook 
nu altijd nog verbeterpunten zijn 
te bedenken, maar dat we ons wel 
moeten realiseren dat Nederland 
wereldwijd, maar ook in Europa, 
koploper is als het gaat om de 
kwaliteit van ouderenzorg. 

Een ander punt van discussie bleek 
het vele papierwerk te zijn. Zelfs 

nu er een grote hoeveelheid geld 
naar de ouderenzorg is gegaan, 
kampen zorgorganisaties met 
de eis om telkens aan te tonen 
dat alles goed wordt besteed. 
Mevrouw Dik-Faber reageerde 
daarop dat ze deze terechte klacht 
zeker mee zou nemen naar Den 
Haag. Maar niet alles wat we 
vandaag ontdekken dat anders 
moet, kan meteen morgen worden 
gerealiseerd, waarschuwde ze 
ook. Iedereen was het er echter 
over eens dat regelarme zorg 
zeer gewenst is, ondanks dat 
protocollen en rapportering altijd 
nodig zullen blijven, juist vanwege 
de efficiëntie. Vanuit het besef 
dat maar erg weinig ouderen 
bezig zijn met de vraag of alles 
wel volgens de regels gaat, 
verwoordde Herbert Westerink het 
kernachtig: ‘Uiteindelijk draait het 
maar om één vraag: “Heeft u het 
goed hier?”’ Dat is het eerste en 
belangrijkste voor alle werkers in 
de zorg.

EEN VERSLAG VAN DE COLLEGE TOUR IN BETHANIË
TIJDENS DE WEEK VAN ZORG EN WELZIJN 2019

(door: Silvester van der Pol)

College Tour
met Carla Dik - Faber

Programma 
11 maart: 

14.00-14.30 uur 
Inloop
 
14.30-16.00 uur 
College Tour 

16.00-17.00 uur 
Meet & Greet onder het 
genot van een hapje en 
een drankje

Altijd al wat over de zorg willen vragen?
- Aan een landelijke politicus?
- Aan mantelzorgers?
- Aan professionals?

Dit is de kans! 11 maart staan zij op het 
podium om jouw vraag te beantwoorden!

Onder leiding van  Willem Smouter (jour-
nalist en theoloog) kunnen vragen gesteld 
worden aan onder meer Carla Dik-Faber 
(Tweede Kamerlid voor de Christen Unie).

Je bent van harte welkom!

Ga snel naar www.bethanie.nl voor meer 
info én om je aan te melden. 
 
Let op: beperkt aantal plaatsen beschikbaar!

Adres:
Platteelhof 3 
6711 JK Ede

maandag 11 maart 
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“Ik wilde geen ADHD-hond,    
 maar hij mij wel”
EEN INTERVIEW MET RIA RIJKSEN EN DIRK, HAAR HULPHOND

Sinds augustus 2018 woont Ria Rijksen (1970), samen met haar hulphond, in een appartement van de 
Platteelhof bij Bethanië. Haar relatief jonge leeftijd én de hond waren twee goede redenen voor een interview. 
Helaas heeft uw verslaggever bepaald geen voorliefde voor honden, dus werd dat een uitdaginkje. Maar ik hield 
mijzelf voor dat hulphonden zelfs niet mógen worden geaaid, dus zou het vast wel meevallen. Toen ik echter 
aanbelde bij Ria hoorde ik een onrustig geblaf en zag ik daarna een nog veel onrustiger, stevig zwart beest, dat 
allesbehalve aan mijn beeld van een ingetogen hulphond voldeed. Ria’s hulphond Dirk was dolenthousiast over 
mijn komst en stak dat niet onder stoelen of banken. Toch zag ik mijzelf na het interview, bij het schieten van 
de foto buiten, al gauw toegeven aan Dirks woordeloze smeekbede in de vorm van een onafgebroken trouwe 
hondenblik om toch alsjeblieft dat balletje weg te gooien, zodat hij weer lekker wat te rennen had.

EEN VROUW VAN IN DE VEERTIG IN EEN APPARTEMENT 
VOOR OUDEREN. DAT ROEPT EEN VRAAG OP.
Ik ben geboren met een zeer zeldzame spierziekte. Ik heb 
desondanks een zo normaal mogelijke opvoeding gehad. 
Ik deed met alles mee wat kon. Gewoon naar school in 
Bennekom, gewoon spelen, alles gewoon. Lopen kon ik 
nog wel, maar hardlopen bijvoorbeeld niet.

IS DEZE ZIEKTE PROGRESSIEF?
Ze noemen het licht-progressief, sinds veertien jaar zit ik 
in een rolstoel. Maar mijn ouders waren geen doetjes: dat 
ik zo zelfstandig ben geworden is voor een groot deel te 
danken aan hen. Ze spaarden me niet, toen niet leuk, nu 
reden tot dankbaarheid.

WERD JE ALS KIND GEPLAAGD?
Ik heb het geluk dat ik verbaal heel sterk ben en toen 
ook al was. Ik liep als kind al moeilijk en kreeg dan 
bijvoorbeeld te horen: ‘Gansje!’ Dan zei ik zelfverzekerd: 
‘Ik ben geen gansje, want ik kan niet vliegen.’ Ik redde me 
er altijd wel uit en ging niet in een hoekje zitten. Ik ben 
altijd gek op dieren geweest en wilde graag paardrijden. 
Iedereen zei: dat kan niet, maar toen ik daarvoor geld van 
mijn oma kreeg zette ik toch door. Ik heb vanaf mijn elfde 
tot mijn 34ste paardgereden. En dat was heerlijk!

WELKE OPLEIDING HEB JE GEDAAN?
Ik heb in Arnhem geleerd voor doktersassistente, maar 

daar zeiden ze dat ik dat beroep nooit zou kunnen 
uitoefenen omdat ik inmiddels ook een gehoorprobleem 
had gekregen. De patiënten in de wachtkamer zouden 
zodoende alles kunnen horen. Ik heb toch gesolliciteerd 
en kreeg een baan bij een ARBO-dienst in Ede. Dat 
was wel een apart verhaal. Ik had longontsteking toen 
ik werd gebeld: ‘Kun je morgen op gesprek komen?’ Ik 
dacht: dit is mijn kans, longontsteking of niet, en ik ging. 
Toen ik daar binnenkwam stond er een grote taart op 
tafel en ik vroeg naar het waarom. Ze zeiden: ‘Iemand 
die ondanks een longontsteking toch komt opdagen, en 
bovendien nog op haar eigen verjaardag ook, kunnen 
we hier heel goed gebruiken.’ 

WAT EEN MOOI VERHAAL.
Ja, dat vergeet ik nooit meer. Ik heb daar met veel 
plezier acht jaar gewerkt, werd het visitekaartje van 
het bedrijf en heb veel kennis en ervaring opgedaan, 
die me goed van pas komen. Helaas verhuisde het 
bedrijf na een fusie naar Apeldoorn en kon ik praktisch 
gezien niet mee.
 
WOONDE JE TOEN NOG THUIS?
Nee, want mijn ouders zeiden dat ik vóór m’n 25ste 
het huis uit moest, zodat ze me nog konden helpen als 
het niet direct lukte om zelfstandig te wonen. Ik heb 
op diverse adressen gewoond en als laatste ergens in 
Noord-Holland. Dat was een verschrikking.

HOE DAT ZO?
Ik dacht dat het daar een 
verpleeginstelling was voor 
licht-gehandicapten, maar het 
bleek eigenlijk alleen voor MS-
patiënten te zijn. En zo werd ik ook 
behandeld, heel dwingend. Door 
hun toedoen ben ik een aantal 
keren in het ziekenhuis beland 
en uiteindelijk werd mij zelfs 
euthanasie voorgesteld. Ik ervoer 
het daar als het wilde westen en 
dacht met weemoed terug aan 
mijn christelijke opvoeding en 
omgeving van vroeger. 

HOE GING DAT VERDER?
Ik was ten einde raad en wilde 
daar dolgraag weg. Ik ben alle 
verpleeghuizen in Ede af geweest 
maar ik paste nergens. Bethanië 
stond onderaan mijn lijstje. Toen 
ik belde en de cliëntadministratie 
aan de lijn kreeg en vertelde 
dat ik telkens te jong werd 
bevonden zeiden zij: ‘Is dat dan 
een probleem? We gaan eens 
overleggen.’ Ik mocht langskomen 

en vanaf dag 1 voelde ik me hier 
thuis. Ik wist direct: dit is het. De 
behulpzaamheid en de acceptatie 
zijn hier geweldig, zowel van het 
personeel als van de bewoners. 
Echt een wereld van verschil.

SINDS WANNEER HEB JE EEN 
HULPHOND?
Sinds zes jaar. Toen ik ging kijken 
en Dirk zag stond het gekke beest 
bovenop de tafel. Ik wilde geen 
ADHD-hond. Maar toen ik afscheid 
nam week hij niet meer van 
mijn zijde. Zelfs toen ze als test 
stokken naar hem gooiden bleef hij 
onverstoorbaar bij me. Toen was 

het duidelijk: ik moest hem niet, 
maar hij mij wel.

WAT VINDT JE OMGEVING VAN 
DIRK?
Iedereen vindt hem geweldig. 
Sterker nog, mij zien ze meestal 
niet staan, maar hem wel. Ik zou 
nog jaloers op hem worden. Dirk 
heeft een dubbele functie: mij 
binnenshuis helpen met praktische 
zaken en buitenshuis in de sociale 
contacten. Beiden gaan prima.

KOM JE MEE NAAR BUITEN 
VOOR DE FOTO, DIRK?
(hevig kwispelend) Waf!

(door: Silvester van der Pol)

Ria Rijksen en Dirk, de hulphond



PERSONEELSVERENIGING
In de afgelopen periode heeft de personeelsvereniging de 
volgende giften ontvangen:

2 x € 100,--

Hartelijk dank daarvoor.

We gebruiken deze giften voor het organiseren van activiteiten 
waarin het verbinden tussen collega’s centraal staat. Naast het 
organiseren van uitjes vervult de PV ook een belangrijke taak in 
lief en leed, het sturen van een kaartje of bloemetje bij ziekte of 
blijde gebeurtenissen. 

Mocht u een gift willen geven aan de personeelsvereniging 
dan kunt u hiervoor bij de receptie terecht. Zij zullen de gift in 
ontvangst nemen en aan ons doorgeven.
Ook is het mogelijk om uw gift over te maken.

Het rekeningnummer is:  NL73 RABO 0103 2327 37
t.n.v. Stg. Bethanië Personeelsvereniging

 

Namens de Personeelsvereniging,
Joop Adams

In de maandelijks gehouden vergaderingen van de cliëntenraad 
in afgelopen periode zijn er weer verschillende onderwerpen 
aan de orde geweest. In de vergadering van januari heeft de 
cliëntenraad gesproken met Sanne Veldhuizen van de afdeling 
Welzijn. Het uitgangspunt waarmee de medewerkers (het zijn er 
nu vier) werken is: vorm en inhoud geven aan het bevorderen van 
het welzijn van de cliënten. Sanne vertelde dat er een actief beleid 
is met betrekking tot het betrekken van cliënten bij activiteiten, 
zoals het inzetten van de wensboom. Wij zijn als cliëntenraad blij 
dat er structureel aandacht is voor het welzijn van onze bewoners. 
In februari hebben we gesproken met Herbert Westerink, onze 
manager zorg. Hij vertelde nu bezig te zijn met de verhouding 
welzijn/zorg en hij ziet dat hij een steeds bredere visie krijgt en dat 
ook uitdraagt. Visie als uitgangspunt voor je handelen is belangrijk 
voor de koers. Een delegatie van de cliëntenraad heeft een zinvol 
bezoek gebracht aan Wicherumloo. Er werd daar gesproken 
met de coördinator Lutje Klok. In de Jaarvergadering van de 

cliëntenraad in maart gaf  de  Raad van Bestuur, mevrouw Willy de 
Groot, onder andere een overzicht van de stand van zaken van de 
implementatie van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Bethanië 
ligt daarin goed op koers.   

Tenslotte hebben we nog een vraag aan u: wilt u - opnieuw- 
eens overwegen lid te worden van onze cliëntenraad. Voor veel 
bewoners, cliënten met een steeds zwaardere zorgvraag is het 
moeilijk zitting te nemen in onze raad. Daarom doen we een 
dringend beroep op familieleden of contactpersonen om dit te 
doen. Als u belangstelling heeft, draai dan eens een poosje mee 
en ik weet zeker dat u enthousiast wordt. Neem gerust contact op 
met de voorzitter of een van de leden van de raad. 

H. Waanders,  voorzitter van de cliëntenraad     

clientenraad@bethanie.nl

 

VERTROUWENSPERSOON ONGEWENSTE 
OMGANGSVORMEN PERSONEEL EN VRIJWILLIGERS

Als u/jij te maken hebt met ongewenste omgangsvormen 
op het werk bij Bethanië of andere vertrouwelijke zaken, 
stuur dan de klacht schriftelijk per e-mail naar Mevrouw 
L. (Lianne) van Leeuwen-Schepping.

E-mail: vertrouwenspersoon@bethanie.nl

VERTROUWENSPERSOON BEWONERS 

Bij de vertrouwenspersoon kunt u advies vragen of een 
klacht indienen. De vertrouwenspersoon zal u helpen 
zoeken naar een passende oplossing voor uw probleem. 
Ook kan zij u doorverwijzen, raad geven of gewoon naar 
u luisteren.

Mevrouw R. de Korte is telefonisch bereikbaar op 
nummer 0318-621139.
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VERTROUWENSPERSONEN 

 
VAN DE CLIËNTENRAAD

Een weekje 
verzorgd op 
vakantie?

Ook dit jaar organiseert de Diaconie van 
de Hervormde gemeente uit Ede weer een 
vakantieweek in Doorn. Deze vakantie is 
bedoeld voor mensen met een lichamelijke 
beperking. Het ‘zorghotel’ is onderdeel van 
het gebouw Nieuw Hydepark en heet “de 
Rooseveltvleugel”. Vroeger heette deze 
vakantie dan ook de Rooseveltweek. In het 
gebouw Nieuw Hydepark is het seminarie 
van de Protestantse Kerk in Nederland 
gevestigd. Predikanten hebben hier de 
gelegenheid om allerlei cursussen te 
volgen. Tevens is er een kerkzaal waar zij 
(en de gasten van het ‘zorghotel’) gebruik 
van kunnen maken. Het gebouw is vier jaar 
geleden opgeleverd en voldoet aan alle 
eisen van de huidige tijd.

Iedere gast heeft een eigen kamer ter 
beschikking met daarin douche, toilet, 
een hoog-laagbed en een televisie. Voor 
echtparen is er een tweepersoonskamer 
beschikbaar. De zorg die in die week 
wordt verleend, wordt gedaan door 
vrijwilligers waaronder verpleeg-
kundigen, verzorgenden en helpenden. 
Zij helpen mee om u een fijne vakantie te 
geven. Gedurende de nacht is er 
nachtzorg aanwezig. 

Men kan er heerlijk buiten wandelen in de 
tuin en de bossen die rondom het gebouw 
liggen. Tijdens deze week vinden er 
allerlei activiteiten plaats, waarvan u zelf 
beslist of daar al dan niet aan mee wilt 
doen. Enkele activiteiten zijn: 

•  een dagje uit met een (rolstoel) bus; 
het is ieder jaar weer een verassing 
waar de reis naar toe gaat

•  er komt meestal een koor zingen,
•  tijdens de verwendag zijn er een 

kapster, een pedicure en een 
schoonheidsspecialiste aanwezig waar 
u gratis gebruik van kunt maken,

•  ook wordt er met elkaar bingo, quizjes, 
triominos en rummikub gespeeld.

Maar… het is uw vakantie, dus bent u 
niet verplicht om aan activiteiten mee 
te doen.
Deze activiteiten worden in de recreatie-
zaal gedaan. In de eetzaal wordt 
gezamenlijk gegeten. Er is dagelijks de 
keuze uit twee menu’s. 

U kiest zelf uw momenten van rust. 

Wanneer u mee zou willen, kunt u zich 
opgeven bij Jeannette Zweistra; telefoon: 
0318-623005. 

Opgave betekent niet dat u ook 
automatisch dit jaar mee kan, want er is 
veel animo voor deze week. 

Voor de aankomende vakantieweek 
(van 14 t/m 21 september 2019) zijn we 
nog op zoek naar mensen uit de zorg 
die het leuk vinden om één of meerdere 
nachtdiensten te komen werken.

Jeannette Zweistra

Dan is dit misschien iets voor u!
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Vrienden van Bethanië
In het beleidsplan van de “Stichting 
Vrienden van Bethanië” staat dat wij ernaar 
streven jaarlijks meerdere wensen van 
“Stichting Bethanië” en “Hospice Ede-de 
Olijftak” in te willigen. Het gaat hier altijd 
om wensen die niet vergoed worden vanuit 
de Wet Langdurige Zorg en/of door de 
zorgverzekeraar en dus is het noodzakelijk 
om gelden te verwerven door
middel van donaties, legaten, giften en 
allerlei acties.

Bovenstaande doelstellingen vindt u standaard terug in 
Wegwijs omdat wij alleen door uw bijdrages in staat zijn 
om de wensen van onze bewoners te honoreren.

De statuten zijn begin dit jaar op 24 januari bij de notaris 
(eindelijk) gepasseerd.

Op maandag 25 maart jongstleden hebben we als 
dagelijks bestuur de jaarlijkse vergadering van het 
hospice Ede – De Olijftak bijgewoond; een hele plezierige 
bijeenkomst die voortreffelijk werd geleid door Lia 
Bouw. Naast een terugblik kwamen natuurlijk ook de 

nieuwe acties 2019 aan bod. Helaas hebben we ook 
afscheid moeten nemen van Robert Schut die voor hem 
moverende redenen had aangegeven te willen stoppen.

Op woensdag 10 april hielden wij onze eerste vergadering 
in de nieuwe samenstelling. In deze vergadering werd 
een aanvraag voor de aanschaf van drie tovertafels en 
een fietslabyrint toegelicht vanuit de cliëntenraad door 
Ben en Eibert. Er is afgesproken om vanuit de Stichting 
goedkeuring te verlenen voor de aanschaf van één 
tovertafel en de
fietslabyrint aan te schaffen in de tweede helft van dit 
jaar en daarvoor de bonnen van EdeDoet te benutten 
(de aanvraag hiervoor is inmiddels goedgekeurd). 
Mocht dit bedrag ontoereikend zijn (wat we niet hopen 
en verwachten) dan zal dit worden aangevuld uit de 
middelen van de Stichting Vrienden.

Op 18 april mochten we alle cliënten weer verrassen met 
een mooie Paasattentie die opnieuw in goede aarde viel.

We zijn dankbaar voor de ontvangen giften van de 
afgelopen periode.

Als u ons wilt helpen kan dat; bij de receptie kunt u zich als vriend 
aanmelden en/of informatie inwinnen.

Het bankrekeningnummer van de stichting is:
NL31 SNSB 0925 8288 07 of NL 46 INGB 0005673692
De stichting is door de belastingdienst aangemerkt als

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), zodat uw gift aftrekbaar is.

Contactgegevens: 
Stichting Vrienden van Bethanië t.a.v. de heer M. van de Kolk

Platteelhof 3, 6711 JK EDE KvK nummer 41048193, RSIN 816128662

Op dinsdag 2 april kregen wij 
een aangekondigd bezoek van 
de Inspectie Gezondheidszorg en 
Jeugd (IGJ). De inspectie bezoekt 
alle zorgaanbieders die intramurale 
ouderenzorg leveren op grond van 
de Wet langdurige zorg (Wlz) en de 
Zorgverzekeringswet (Zvw).

Het inspectiebezoek bestond uit een 
gesprek met de Raad van Bestuur en de 
Raad van Toezicht.

Dit gesprek ging over de besturing 
van de organisatie. Daarna bezocht 
de inspectie onze locatie in Ede. Waar 
de inspectie naar kijkt, ligt vast in een 
toetsingskader. Bij de gesprekken, 
de rondleiding, de observaties en de 
eventuele documenten die zij inzien, 
letten de inspecteurs op een aantal 
normen uit de thema’s: persoonsgerichte 
zorg, deskundige zorgverlener, 
sturen op kwaliteit en veiligheid en 
medicatieveiligheid. 
De inspectie toetst of de zorgaanbieder 
de zorg geeft zoals is voorgeschreven 
in wetten, professionele standaarden, 
veldnormen en in het veld vastgestelde 
kwaliteitskaders. De inspectie heeft 
ook de cliëntenraad gesproken. Van 
belang is dat de inspectie de samenhang 
beoordeelt tussen de informatie uit het 
gesprek met de Raad van Bestuur en 
de Raad van Toezicht en de bevindingen 
uit het locatiebezoek. Op basis van de 
bevindingen tijdens dit inspectiebezoek, 
bepaalt de inspectie of er vervolgtoezicht 
nodig is en in welke vorm.

Uit de conceptrapportage die wij op 25 
april ontvingen wil ik een paar regels 
citeren: 
• Uit observaties en gesprekken 
blijkt dat de zorgverleners de cliënten 
kennen. Zij weten wat hun zorgbehoefte, 
mogelijkheden en beperkingen zijn.

• Bethanië heeft aandacht voor 
specifieke levensvragen van cliënten.
• De fysieke omgeving bij Bethanië 
sluit voldoende aan op de wensen en 
zorgvragen van de cliënten.
• Uit gesprekken en observaties blijkt 
dat zorgverleners de eigen regie van de 
cliënt voldoende versterken.
• Bethanië heeft een gevarieerd 
activiteitenaanbod. Daarnaast ziet 
de inspectie in verschillende ruimtes 
een tovertafel, belevingstelevisies, 
knuffelkatten, vogels en fietsapparaten 
met een interactief beeldscherm. 
Ook zal er op korte termijn een 
muziektherapeute starten. In de 
wensboom kunnen cliënten verzoeken 
om activiteiten.
• Bethanië wil de eigen regie van cliënten 
en hun vertegenwoordigers ook in de 
palliatieve fase respecteren. Zij noteren 
specifieke wensen over de invulling van 
de laatste levensfase in het ECD.
• De inspectie ziet dat zorgverleners 
cliënten op een persoonlijke en 
respectvolle manier aandacht geven. Zij 
spreken cliënten passend aan en zoeken 
oogcontact of lichamelijk contact als ze 
hen iets vragen of begeleiden naar een 
andere ruimte. De inspectie hoort dat 
zorgverleners ook oog hebben voor het 
welzijn van cliënten.
• De inspectie ziet dat de getoetste 
cliëntdossiers compleet zijn. Ook is 
er voldoende samenhang tussen de 
risicosignalering, de cliënttypering, 
het werkplan, lopende observaties 
en de uitgewerkte doelen, acties en 
benaderingsadviezen in het zorgleefplan.
• Uit gesprekken en documentinzage 
blijkt dat de bezetting van zorgverleners 
voldoende is voor de uitvoering van 
de dagelijkse zorg. Dit geldt ook voor 
intensieve zorgmomenten.
• De inspectie ziet en hoort dat 
de Raad van Bestuur verschillende 
managementinformatie verzamelt, zoals 

ziekteverzuim, productiegegevens, 
klachten, cliëntevaluaties, meldingen 
incidenten cliënten (MIC) en 
(onverwachtse) interne en externe audits 
op diverse onderwerpen.
• Ook zorgt de rvb voor voldoende 
inspraak en tegenspraak van cliënten 
en andere belanghebbenden. Zo heeft 
Bethanië een ondernemingsraad (OR), 
een stichtingbrede cliëntenraad (CR), 
een verpleegkundige adviesraad (VAR), 
een vrijwilligersraad, een identiteitsraad 
in oprichting, een rvt en meerdere 
kwaliteitscommissies en –werkgroepen.
• De inspectie hoort dat zorgverleners 
zich voldoende veilig voelen om (bijna-)
fouten en (bijna-)incidenten te melden. 
De inspectie ziet en hoort dat Bethanië 
stilstaat bij andere oorzaken dan alleen 
het handelen van de individuele cliënt of 
zorgverlener.
• Uit diverse gesprekken blijkt dat de 
directe lijnen binnen Bethanië kort zijn. 
Diverse gesprekspartners geven aan 
dat zij het gevoel hebben dat ze er bij 
Bethanië samen voor staan, ongeacht 
welke functie iemand heeft.

Een rapport waar we trots op mogen zijn! 
Na de concept-rapportage ontvangen we 
de definitieve rapportage en daar zullen 
ook conclusies en aanbevelingen in staan. 
Uiteraard pakken we de aanbevelingen 
energiek op!

Waar ik heel blij van word, is dat de 
dames inspecteurs de sfeer binnen onze 
organisatie heel positief vonden. In het 
geven van feedback merkten ze dat 
collega’s daar open en transparant op 
reageerden. Dank daarvoor! Dank aan alle 
collega’s die zich elke dag inzetten om er 
voor te zorgen dat onze bewoners de zorg 
en aandacht krijgen die zo nodig is! 

Willy de Groot-van Saane, 
Raad van Bestuur

Verslag inspectiebezoek

NIEUWS
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Vakantierecepten
(door: Maaike Kevelam)

HEBT U EEN 
VAKANTIERECEPT?

VERTEL HET
AAN RON!

U heeft er misschien wel een, 
zo’n lievelingsrecept dat u doet 
denken aan vakanties of dagjes 
uit van vroeger. Recepten 
van gerechten die u zelf vaak 
maakte of misschien nog wel 
maakt. Zo’n heerlijk gerecht dat 
u doet denken aan een moment 
dat u erop uitging. 

Bijvoorbeeld Kaiserschmarren, 
dat zo lekker smaakte na een 

wandeling in de bergen. Of de 
mosselen tijdens of na een uitje 
naar Zeeland. Misschien zelfs 
lasagne zoals u ook altijd zo lekker 
at in Italië of de Quiche Lorraine 
naar Frans recept. 

Hebt u zo’n recept, vertel het aan 
Ron, de teamleider horeca van 
Bethanië. Hebt u een wens, iets 
wat u graag nog eens zou eten? 
Vertel ook dat aan Ron.  

Hij en zijn team maken met u in 
het restaurant graag een tripje 
naar vroeger. 

Ze serveren in de komende 
zomermaanden juli en augustus 
graag uw vakantierecepten van 
vroeger. Dat is wel afhankelijk van 
hoeveel recepten er binnenkomen, 
maar er zal minimaal eens 
per week een vakantiemenu 
geserveerd worden.



Hebt u de wensboom in het restaurant al eens zien staan? Prachtig 
vind ik die. Aan deze boom hangen wensen van bewoners die zij 
graag nog eens vervuld zien worden. En zo verschillend de mensen, zo 
verschillend de wensen.

Waar de een graag de brandweer wil bezoeken, wil de ander graag nog eens 
naar het eigen geboortedorp. Samen met familie en vrijwilligers proberen we 
als Bethanië deze wensen in vervulling te laten komen. 

Onze wensboom is een mooi voorbeeld van persoonsgerichte zorg. Een term 
die steeds vaker wordt gebruikt in de zorg. Vilans (een kennisorganisatie 
voor langdurige zorg) schrijft hierover op haar website: “Persoonsgerichte 
zorg is zorg waarbij de persoon centraal staat en niet de beperking of 
ziekte.”
 
In de praktijk is dat soms best wel eens zoeken. Zowel in het ontvangen als 
het aanbieden van zorg kunnen we druk zijn met de dagelijkse bezigheden 
en beperkingen. Die kunnen veel aandacht opeisen. Dit terwijl is gebleken 
dat mensen het belangrijk vinden als de aandacht niet steeds naar hun 
ziekte en beperking gaat, maar dat juist wordt gekeken naar wat nog 
mogelijk en écht belangrijk is.
 
Het mooie vind ik dat iedereen hier een steentje aan kan bijdragen. Of je nou 
bezoeker, bewoner, collega uit de zorg, horeca of een andere afdeling bent: 
laten we de komende tijd elkaar (blijven) vragen; ‘wie bent u en wie ben jij? 
En wat zou u, wat zou jij graag willen (doen)?’ Wie weet kunnen we elkaar 
helpen in het bedenken en in vervulling laten gaan van wensen.

Wat ik zou willen doen? Even naar buiten! Vandaag heb ik veel achter de 
computer gewerkt. Vanuit mijn kantoor zie ik de prachtige bomen rondom 
ons gebouw, hoor ik de vogels en zie ik mensen genieten van de zon. 

Ik sluit nu de computer af. Ik ga naar huis en vanavond ga ik even lekker 
genieten van onze omgeving op de racefiets!

O V E R  M E N S E N  E N
H U N  W E N S E N

COLUMN
HERBERT WESTERINK
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Of ik u wat Wegwijs wilde maken. Dat 
kan! Mijn naam is Carolien Maaijen, 
ik ben 37 jaar jong en ruim tien jaar 
getrouwd. We mochten drie jongens 
ontvangen in de leeftijd van negen, 
zeven en drie jaar. We wonen met 
veel plezier op een varkenshouderij in 
Harskamp. Ik heb bijna achttien jaar in 
de thuiszorg gewerkt. Na twee jaar er-

tussenuit begon het toch weer te kriebelen. Sinds kort werk 
ik daarom als Helpende Plus in Wicherumloo. Ik kijk ernaar 
uit u te ontmoeten!

Ik ben Esther van Laar, ik ben 19 
jaar en woon in Harskamp. Ik studeer 
verpleegkunde aan de Christelijke 
Hogeschool in Ede en ik heb het 
afgelopen halfjaar stage gelopen in 
de thuiszorg van Bethanië. Omdat ik 
deze stage geweldig vond, wilde ik 
eigenlijk niet weg bij Bethanië en om 
deze reden ben ik per februari 2019 
oproepkracht in de thuiszorg. In mijn 

vrije tijd spreek ik graag af met mijn vriendinnen en pas ik op 
mijn kleine neefjes of nichtjes.

Mijn naam is Jolanda van Veldhuizen. 
Samen met mijn man Erik hebben wij 
vier kinderen in de leeftijd van acht-
tien, zestien, dertien en vier jaar. We 
wonen met veel plezier in Ede. Vanaf 
1 maart ben ik in dienst bij Bethanië. 
Ik zal als verzorgende (oproepkracht) 
op de Bosrand komen werken. Ik 
heb al twee keer eerder bij Bethanië 

mogen werken, op het hospice en op somatiek/thuiszorg. 
Door persoonlijke omstandigheden moest ik toen twee keer 
stoppen met werken. Maar nu is er weer ruimte en ik heb er 
veel zin in om weer te kunnen beginnen.

Ik ben Lobke Kroes, ik ben 18 jaar 
oud en ik doe momenteel de hbo-op-
leiding verpleegkunde. Ik kom uit 
Dordrecht, maar woon nu op kamers 
in Ede. Ik heb van november 2018 tot 
februari 2019 stage gelopen op de 
afdeling Vijfsprong/Roekel in Wiche-
rumloo. Dit is mij zo goed bevallen dat 
ik ben ‘blijven hangen’ bij Bethanië en 
nu ook een medewerker ben!

Mijn naam is Elske Drost. Ik 
ben 17 jaar en kom uit een 
groot gezin. Ik woon in Hars-
kamp. Sinds kort werk ik als 
oproepkracht helpende in de 
huishouding en de verzorging 
in Wicherumloo. Ik heb het hier 
erg goed naar mijn zin. Ik hoop 
op een fijne tijd bij Wicherumloo 

en zie ernaar uit jullie te ontmoeten op de afdeling 
Willinkhuizen 1 en 2.

Mijn naam is Gemma Snoei. Ik 
ben 36 jaar en ben sinds 1 april 
jongstleden een nieuwe collega. 
Ik werk mijn halve leven al in 
de zorg en in dit mooie beroep 
hoop ik nog jaren iets te kunnen 
betekenen. Ik ben getrouwd 
met Teun en samen hebben wij 
drie kinderen: Aike (13), Sifra 
(11) en Stijn (8). Het werken in 

de zorg heeft echt mijn hart. Als ik iets extra’s voor u 
kan betekenen, of als wij samen iets kunnen bereiken 
wat alleen niet lukt, dan geeft dat mij een goed gevoel. 
In mijn vrije tijd ben ik graag bezig in onze moestuin. 
Een heerlijk plekje. Rust, ruimte, fluitende vogels en 
vaak een warm zonnetje. En als ik na weken van ver-
zorgen en water geven een heerlijke pompoen pluk of 
een doos vol aardbeien verzamel, voel ik me de koning 
te rijk. Vrije tijd op z’n best! Daarnaast geniet ik erg 
van koken, fotograferen, skeeleren en wandeltochten 
maken in de Alpen. Tot ziens in Bethanië!

Mijn naam is Heleen Schol-
ma-Kooij, ik ben getrouwd en 
samen hebben we een zoon 
en een (getrouwde) dochter. 
Wij wonen ruim achttien jaar in 
Ede. Mijn hobby’s zijn wandelen, 
fietsen, schilderen en lezen. In 
het afgelopen half jaar heb ik 
met veel plezier als vrijwilliger bij 

De Oase gewerkt. Vanaf eind april ben ik als assistent 
dagbesteding aan de slag gegaan op De Palmboom 
en De Gaarde. Het werk als inval- en oproepkracht lijkt 
mij erg leuk en ik hoop op een goede tijd in Bethanië.

 
NIEUWE MEDEWERKERSDe heer B.H. Cino en 

mevrouw J. Cino - Martens
Appartement 602

WAAR EN WANNEER BENT U 
GEBOREN?
Mevrouw: Ik ben geboren op 2 
februari 1930 in Den Haag
Meneer: Ik ben geboren op 18 
mei 1928 in Den Haag

WAT DEDEN UW OUDERS 
VOOR WERK?
Mevrouw: Mijn beide ouders 
werkten bij de PTT, afdeling 
telefonie en moeder was ook 
naaister, zij maakte heel mooie 
kleding. 
Meneer: Mijn vader werkte bij 
de giroadministratie, was fijn-
instrumentmaker en tussendoor 
bakte hij brood, moeder was 
thuis bij de kinderen.

HOE GROOT WAS TOEN HET 
GEZIN?
Mevrouw: Ik kom uit een 
gezin met vier personen, vader, 
moeder en een zus.
Meneer: Ik kom uit een gezin 
van negen personen, vader 
moeder en vier broers en twee 
zussen.

HOE WAS UW KINDERTIJD? 
Mevrouw: Ik heb een fijne 
tijd gehad, we moesten altijd 
wel een heel eind lopen om bij 
school te komen, ik hield van 
zwemmen en schaatsen en 
speelde destijds trommel in een 
drumband. 
Meneer: Ik heb een rustige 
kindertijd gehad, maakte graag 
vliegers en ging daarmee 
naar het strand. Ik speelde 
ook mondharmonica. Ik heb 

van mijn vader ook het fijn-
instrument maken geleerd. 
(Liet mij nog enkele prachtige 
dingen zien die hij vroeger had 
gemaakt, zoals een prachtige 
kandelaar van massief koper)

KUNT U IETS VERTELLEN 
OVER UW WERKZAME 
LEVEN?
Mevrouw: Vanaf mijn 
veertiende jaar heb ik in een 
boekhandel gewerkt, en later 
op een kredietkantoor en bij de 
Giro. Ook ben ik typiste geweest 
bij de gemeenteadministratie. In 
de weekenden werkte ik af en 
toe bij de Bijenkorf in Den Haag.
Meneer: Na de ambachts-
school ben ik bij een elektro-
installateur gaan werken totdat 
ik mijn dienstplicht moest 
vervullen. Ik heb in Ede bij de 
verbindingsdienst gezeten en 
later in Oldebroek. Ik ben ook 
als dienstplichtige samen met 
1850 man naar Indonesië 
(Java) geweest. Ik heb daar 
als beveiliger op een trein 
gezeten voor de beveiliging 
van passagiers en vooral 
schoolkinderen. Bij terugkomst 
kon ik mijn oude baan in Den 
Haag weer oppakken als 
installateur elektro. Ik heb 
ook een tijdje in Den Helder 
gewerkt, maar dat was voor mij 
te ver weg. Daarom kwam ik 
weer terug op mijn basis. Ik heb 
veel installatiewerk gedaan bij 
ambassades en kerken in Den 
Haag en Voorburg en ik heb 
ook voor het Gemeente Energie 
Bedrijf in Den Haag gewerkt.

BENT U GETROUWD?
Meneer: we hebben elkaar in 

de kerk ontmoet. Ooit was ik 
een keer uitgeweken naar een 
andere kerk, en daar kwam ik 
haar weer tegen. Toen heb ik 
haar gevraagd en thuisgebracht.
We zijn getrouwd op 9 augustus 
1955 en zijn toen in Voorburg 
gaan wonen.
Mevrouw: We hebben drie 
dochters, waaronder een 
tweeling.

WAAR BENT U GRAAG MEE 
BEZIG?
Mevrouw: Ik handwerk graag. 
(Tijdens het interview kwam 
iemand vragen of mevrouw 
kwam handwerken - red.)
Meneer: Doordat mijn 
gezichtsvermogen niet 
goed is, luister ik naar de 
nieuwsberichten en muziek 
op de radio en probeer mee 
te doen met de activiteiten 
waar dat mogelijk is. Samen 
houden we wel alle activiteiten 
in Bethanië bij, maar ook buiten 
Bethanië, zoals bijvoorbeeld 
de seniorenmiddag in de 
Bethelkerk.

WAAROM BETHANIE?
Mevrouw legt uit hoe dat tot 
stand gekomen is: In Den Haag 
en Voorburg konden wij nergens 
terecht in een verzorgingstehuis 
als echtpaar. Toen hebben de 
kinderen het in de omgeving 
van Ede geprobeerd. Want een 
van mijn dochters woont in 
Ede. Daar is wat tijd overheen 
gegaan en we zijn hier heerlijk 
ontvangen. Het was wel even 
wennen, maar we voelen ons 
nu goed thuis.



Op de koffie bij 
Lidy Vlastuin van De Bosrand

(door: Silvester van der Pol)

De Bosrand, de grootste afdeling van Bethanië, was tot nu toe nog niet in deze rubriek besproken. Hoogste 
tijd dus om daarin verandering te brengen. Een van de langst meelopende collega’s op deze afdeling somatiek 
is Lidy Vlastuin, die dit jaar precies twintig jaar in Bethanië werkt. Lidy heeft dus wel wat ervaring met de 
somatische zorg. In dit interview vertelt ze iets over zichzelf, maar vooral over het werken met ouderen in het 
algemeen en in het bijzonder in Bethanië. Ook hebben we het over de vele veranderingen in de zorg en wat 
die met zich meebrengen. 

WIL JE EERST IETS OVER JEZELF VERTELLEN?
Ik ben in 1960 geboren in Bennekom en ik ben daar 
opgegroeid. Toen ik zeventien jaar en zeven maanden 
was (de minimum leeftijd hiervoor) begon ik met de 
opleiding voor A-verpleegkundige in het Bennekomse 
Streekziekenhuis. In 1981 was ik klaar en in datzelfde 
jaar trouwde ik ook. Voordat ons eerste kind werd 
geboren heb ik twee jaar gewerkt in dat ziekenhuis. In 
totaal kregen we vier kinderen, waarvan de laatsten 
een tweeling was. Toen die wat ouder werden ben ik 
weer begonnen te werken. Dat was niet opnieuw in een 
ziekenhuis, maar in Bethanië. Ik werkte eerst alleen de 
ochtenden hoor, en dan ook nog om alle schoolvakanties 
heen. Ook heb ik toen nog eerst een herintrederscursus 
gevolgd, voor mijn eigen gemoedsrust.

WAAROM KOOS JE VOOR DE OUDERENZORG?
In een ziekenhuis is er veel verloop. Je werkt voor 
steeds wisselende patiënten en dat geeft een bepaalde 
drukte die er in de ouderenzorg niet is. Ik houd van 
mensen en van de contacten met hen. Dan ben je in 
een verzorgingshuis beter op je plaats. Toen in 2003 
hospice Ede – De Olijftak werd geopend, ging ik daar ook 
werken, in combinatie met somatiek in Bethanië zelf. Van 
lieverlee ben ik meer gaan werken, nu 32 uur. Dat heeft 
ook te maken met het gegeven dat ik noodgedwongen 
kostwinner ben geworden na mijn scheiding van 13 jaar 
geleden.

WAT IS ER IN DIE TWINTIG JAAR VOORAL 
VERANDERD?
De zorgzwaarte is enorm toegenomen. Vroeger hadden 
onze bewoners maar weinig zorg nodig. Soms niet 
veel meer dan het helpen met de steunkousen en het 
douchen. Dat is nu wel anders. Veel bewoners hebben 
volledige zorg nodig. Het werken is daardoor niet 
zwaarder geworden, maar wel drukker en anders. We 
werken veel meer met hulpmiddelen en technieken, en 

ook wel met z’n tweeën waar dat nodig is. De bewoners 
van nu zijn dus afhankelijker van zorg, dat is iets waar ze 
het ook wel moeilijk mee kunnen hebben.

KUN JE ER DAN VOOR HEN ZIJN?
Dankzij de 1,2 miljard euro die de minister nu voor de 
ouderenzorg heeft te besteden, is er hiervoor meer 
ruimte. De bewoners merken dit ook. Ik heb meer tijd dan 
voorheen voor een praatje, voor even een kopje koffie en 
een stoel erbij, om het verhaal van een bewoner te horen. 
Daar ben ik heel blij mee. Niet omwille van mijzelf, maar 
voor de bewoners, die nu ook echt de tijd krijgen die ze 
nodig hebben. Voorheen moest ik veel meer gehaast 
werken, iets wat bij bijvoorbeeld bewoners met dementie 
soms wel eens averechts werkte. 

ZIJN ER NOG MEER ZAKEN WAAR JE BLIJ MEE BENT?
Ja, wat ik hier zeker wil hebben genoemd is dat wij van 
De Bosrand enorm blij zijn met wat er allemaal wordt 
georganiseerd door de collega’s van Welzijn. Bijna elke 
dag is er nu wat te doen. Er komen konijnen en cavia’s 
van de kinderboerderij, er was laatst een bierproeverij, 
een beautymiddag, een taartenbakwedstrijd, de 
kindertjes van het dagverblijf Bijdehandjes kwamen 
langs met zang en beweging en de Rabobank stuurde 
22 medewerkers die kwamen assisteren bij allerlei 
spelletjes. Geweldig allemaal. Daar genieten de bewoners 
echt van.

HOE IS DE BOSRAND GEORGANISEERD?
Er zijn 36 appartementen, verdeeld over vier afdelingen, 
op de etages drie tot en met zes. Bij ons wonen ouderen 
die veel lichamelijke zorg nodig hebben en soms ook wel 
iets meer dan dat. Bij De Bosrand horen ook de twee 
huiskamers waar onze cliënten welkom zijn: De Herberg 
voor bewoners met een somatische hulpvraag en De 
Oase voor bewoners met een lichte dementie.  

“Ik werd moederoverste genoemd.”
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HOE VERTAALT ONZE CHRISTELIJKE IDENTITEIT ZICH 
IN OP DE BOSRAND?
Naast de kerkdiensten op zondag en de Bijbelstudies die 
centraal worden georganiseerd, is er de persoonlijke zorg 
en aandacht. Als ik een avonddienst heb ga ik bij al mijn 
twaalf bewoners langs om te kijken hoe het gaat. Dan 
word ik regelmatig gevraagd om een stukje uit de Bijbel 
voor te lezen. Als iemand onrustig is, kan ik samen met 
hem of haar bidden om rust en nabijheid, en soms zing ik 
voor een bewoner. En ik geef ook net zo gemakkelijk een 
knuffel hoor, of houd gewoon iemand even stevig vast. 
Opmerkzaamheid is hierbij het sleutelwoord.
“Ik werd moederoverste genoemd.” 

WAT ZOU JE JONGEREN WILLEN ZEGGEN DIE DENKEN 
AAN WERKEN IN DE OUDERENZORG?
Het is misschien minder spectaculair dan werken in een 
ziekenhuis, maar je hebt hier langdurige contacten. Je 

kunt echt iets opbouwen met mensen. En het is fijn om 
ouderen kwaliteit van leven te geven. 

EN WAT ZOU JE DAN ZEGGEN OVER BETHANIË? 
De christelijke identiteit staat hier nog helemaal overeind. 
Een ander voordeel is onze kleinschaligheid. Iedereen 
kent elkaar en er zijn onderling korte lijnen. En naast 
een succesvol nieuw team Welzijn hebben we dankzij 
het professionele, klantvriendelijke team Horeca 
tegenwoordig in alle opzichten ook maaltijden van 
restaurantkwaliteit.

JE BENT BIJNA ZESTIG, HÈ? 
Ooit kreeg ik van een bewoner al de bijnaam: 
moederoverste. Gezien mijn leeftijd en lange staat van 
dienst voelt dat soms ook wel zo, ook tegenover jongere 
collega’s. Ik vind het een eretitel!
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TERUG NAAR DIE SCHOOL VAN TOEN
De heer Kamphuis had een heel 
persoonlijke wens: terug naar Deventer 
en Twello waar hij heeft gewoond en 
vooral ook terug naar de school waar hij 
met erg veel plezier onderwijzer was: de 
Wilpse Dijkschool. Samen met zijn dochter 
Anna Marie, verpleegkundige Michel en 
chauffeur Henk van Gils ging hij naar die 
vertrouwde plaatsen. 
Gezellig bij een neef op de koffie, rijden 
langs de adressen waar hij heeft gewoond 
en als kind heeft gespeeld, een lekkere 
lunch met uitzicht op de IJssel en als kers 
op de taart: een bezoekje aan de Wilpse 
Dijkschool. De school was nu weliswaar 
een anti-kraakpand, maar de bewoner 
vond het leuk dat de heer Kamphuis binnen 
een kijkje kwam nemen. Het was anders 
en toch vertrouwd. 

EEN MANNENUITJE NAAR DE 
BRANDWEERKAZERNE
Met een groepje mannen uit Bethanië 
hebben we een bezoek gebracht 
aan onze overburen, de plaatselijke 
brandweerkazerne. Een aantal 
brandweermannen zorgde voor een 
hartelijk ontvangen met een kopje koffie. 
Een film liet zien dat brandweerman/-vrouw 
zijn heel wat meer inhoudt dan branden 
blussen want-ook preventie, inspectie, 
voorlichting, onderhoud, en dergelijke 
horen tot de vaste taken van de brandweer. 
Daarna volgde een rondleiding door de 
kazerne, werd het wagenpark getoond 
en kon men zien wat er allemaal in een 
brandweerwagen aanwezig is. Een leuk en 
leerzaam uitje!

NAAR AMSTERDAM
 De radiozender Groot Nieuws Radio ging ter gelegenheid 
van Nationale Ouderendag op pad met een van onze 
cliënten om zijn wens in vervulling te laten gaan: nog één 
keer naar zijn voormalige woonplaats Amsterdam om 
daar de Noord-Zuidlijn (de nieuwe metroverbinding) te 
bezichtigen. ‘Ik vind het zo bijzonder dat jullie dit voor mij 
willen doen!’ Het werd een waardevolle dag.

PROOST!
‘Er wonen hier zoveel vrouwen in huis, kijk dan om je 
heen!’, aldus een mannelijke bewoner. Hoogste tijd dus 
om eens als mannen onder elkaar te zijn. En hoe! Op een 
vrijdagmiddag werd er in Bethanië een heuse bierproeverij 
georganiseerd. Verschillende biertjes werden geproefd 
met bijpassende en overheerlijke hapjes. Het was een 
heel gezellige middag en volgens de mannen zeker voor 
herhaling vatbaar!

INTRATUIN
“Een keer naar Intratuin”, deze wens kwam in november 
uit. Toen reden zes bewoners van Bethanië, met 
begeleiders, naar Intratuin in Barneveld. Het was een 
prachtige herfstdag, en zo was het ritje zelf al een 
belevenis op zich! Nadat iedereen zich tegoed gedaan 
had aan koffie met een lekkere plak cake. Kon er rustig 
gekeken worden naar de mooie kerstshow, de dieren en 
het vele groen.

NAAR DE MARKT
In april werd de wens vervuld van een bewoner die graag 
een keer terug wilde naar Putten, daar heeft ze 46 jaar 
gewoond. Ze wilde er graag de markt bezoeken waar ze 
indertijd elke week een lekker visje op de markt haalde. 
Meestal was dit een scholletje, dat thuis meteen vers 
in de pan werd gebakken. Het marktbezoek was erg 
geslaagd! 

DE WENSBOOM
Naast het Winkeltje van Bethanië staat een wensboom. Een boom waarin alle bewoners 

een wens mogen hangen. Bijvoorbeeld iets wat hij of zij al heel lang eens wil doen maar er 
nooit van gekomen is. Er wordt grif van deze gelegenheid gebruik gemaakt. Het team Welzijn 

vervult de wensen samen met mantelzorgers en familieleden, collega’s van de zorg en 
vrijwilligers. Wat er zoal aan wensen uitgevoerd is? U leest het hier.

EROP UIT IN EIGEN HUIS
Eropuit hoeft niet altijd ver weg te zijn. In uitje in of om het huis is ook heel gezellig en je hoeft alleen maar 
de voordeur van je appartement uit! Het bezoek van kinderen brengt bij veel bewoners een glimlach op het 
gezicht. Ook het luisteren naar muziek en het genieten van de frisse buitenlucht wordt erg gewaardeerd. 
Ook de komende periode zullen er wensen uit de boom vervuld worden. Als er nieuwe wensen zijn dan 
mogen deze er bij gehangen worden. Vindt u het leuk om een wens te vervullen of daarbij te helpen?

Zaterdag 13 april was het zover: Heel Bethanie bakt!
Negen enthousiaste bakkers hadden 
heel erg hun best gedaan om een 
lekkere en mooie appeltaart te 
maken. In het restaurant was het een 
gezellige drukte, met bewoners en de 
meegekomen supporters.

De juryleden Ron Zwitserlood, Keetje 
Zwitserlood (7 jaar), bakker Corné 
ten Veen, en collega-banketbakker 
Jerry Basemoine, namen de tijd om 
de taarten te proeven. Behalve dat 
ze erg lekker waren, zagen ze er 

ook nog eens prachtig uit! De drie 
beste taarten lagen heel dicht bij 
elkaar, wat smaakten ze goed! Maar 
de allerbeste taart was toch wel die 
van Margot Veldhuizen. Over haar 
taart zei de jury het volgende: ‘Deze 

taart voldeed perfect aan de opdracht: 
de taart had een juiste gaarheid, was 
perfect gebakken, met een smaakvolle 
appel, citroen en gedroogde abrikoosjes.’  
Gefeliciteerd Margot!

Loopt het water u nu al in de mond? 
Bakker ten Veen gaat deze taart bakken 
volgens het aangeleverde recept, en 
vervolgens wordt de taart een jaar lang in 
het restaurant van Bethanie geserveerd!

Heel Bethanië Bakt!
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Bingo
Eens per maand wordt er op woensdagmiddag in het restaurant  

een gezellige bingo georganiseerd:
woensdag 19 juni, 17 juli en 21 augustus 

Van 14:30 tot 16:00 uur.

Luisteren naar muziek
Dinsdagavond 25 juni om 19:00 uur komt Hervormd Zangkoor Jubilate zingen.

Zaterdagmiddag 6 juli om 15:00 uur is er een voorspeelmiddag van pianolerares 
Annette Couprie.

Snackmiddag
Lekker een frietje of een kroket eten in het restaurant? 
Dat kan één keer in de maand tijdens een snackmiddag

vrijdag 7 juni, 26 juli en 30 augustus
Van 16:00 tot 17:00 uur.

Modeverkoop
De volgende kledingverkopen staan weer gepland:

dinsdag 11 juni van 14:00 uur tot 16:00 uur CééJéé modeverkoop.
dinsdag 27 augustus van 14:30 uur tot 16:00 uur H&A mode.

Bijbelkring
De Bijbelkring is om de week op woensdagavond van 19:00 uur tot 20:00 uur  

in de ontmoetingsruimte naast de kapel.

Extra activiteiten
Donderdag 20 juni om 10:15 uur: Bezoek van de Paasbergschool

Woensdag 26 juni van 10:00 tot 16:00 uur: Zomermarkt
Donderdag 11 juli om 10:15 uur: Bezoek van de Paasbergschool

In de loop van de weken worden er nog extra activiteiten georganiseerd.  
Er vinden misschien nog wijzigingen plaats. Houdt u daarvoor de weekplanning  

(ook te vinden op onze website) en de aankondigingen goed in de gaten.

PUZZELPAGIN
A

WOORDZOEKER SUDOKU

VOLG DE STIPPEN...

Oplossing:

Hier beginnen

Dhr./Mw.:

Telefoonnr.:

Gratis Aan Tafel? Puzzel mee!
Maak alle puzzels op deze pagina en win een dinerbon 
voor de eerstvolgende ‘Aan Tafel’. Vul hieronder uw 
 gegevens in, lever dit vel in bij de receptie en doe mee!

Z O S Z W E M B A D

N Z P A R A S O L N
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A U E J U N O B A M
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Barbecue Palmboom Warmte
Buiten Parasol Zee
Hangmat Spelletjes Zon
IJsjes Vakantie Zwembad
Klussen Vrolijk
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Bron van duurzaam wassen

www.springendal.nl

Verkoop van tweedehands artikelen 
voor het onderhoud van de Oude Kerk 
en de andere kerkgebouwen in Ede.

Adres: Veenderweg 118a, 6712 AE  Ede

Openingstijden:
Woensdag 10.00 - 12.00 uur

13.30 - 17.00 uur
19.00 - 21.00 uur

Zaterdag 10.00 - 12.00 uur

De bovenverdieping is alleen op woensdagavond open
van 19.00 - 21.00 uur.

Moeten er goederen opgehaald worden of apparte-
menten en of huizen leeg? Wij halen dit op, als u belt
naar tel. 0318-655222, dan maken wij een afspraak.
E-mailadres is : info@winkelvansinkel-ede.nl

Bellen kan tijdens de openingstijden 
en dagelijks van 17.00 - 18.00 uur. 

Voor meer informatie zie onze website: 
www.winkelvansinkel-ede.nl HOORN 13, 6713 KR  EDE - 0318-241001

info@zorgtotaalgroep.nl - www.zorgtotaalwinkel.nl

ROLLATORS
ZEER RUIM ASSORTIMENT

TOT 7 JAAR GARANTIE

GROTE VOORRAAD

KOM LANGS!

ZAKELIJK DRUKWERK
visitekaartjes, briefpapier, rekeningen, 
enveloppen, complimentscards, mappen

RECLAMEDRUKWERK
folders, brochures, flyers, posters, 
stickers, kalenders, ansichtkaarten

FAMILIEDRUKWERK
geboorte-, trouw-, jubileum-, 
rouw- en uitnodigingskaarten

DIGITALE KLEURENPRINTS
EN KLEURENKOPIEËN

VORMGEVING
logo’s, huisstijlen

DRUKKERIJ

Telefoonweg 68, 6713 AL  Ede • T (0318) 650 250 

E info@vanedendruk.nl • I www.vanedendruk.nl

Uw grafische dienstverlener 

Monuta
Maanderweg 19, Ede
T 0318 - 610 360

E ede@monuta.nl
I  www.monuta.nl/ede

Uw uitvaart is geen onderwerp waar u dagelijks bij stil staat. Toch is het wel verstandig om alvast na te denken 

over uw laatste wens bij overlijden. Want alleen u weet hoe uw uitvaart eruit moet zien.

Een persoonlijk gesprek 
Wij komen graag vrijblijvend bij u langs om uw wensen te bespreken. Wij kunnen u adviseren over de vele mogelijkheden en 
zullen samen met u uw wensen op papier zetten. Zo creëert u een geruststellend gevoel voor u en uw nabestaanden. Ook 
geven wij inzicht in de kosten van een uitvaart. Zodat u weet waar u aan toe bent. Vindt u het fijn dat de mensen die u dierbaar 
zijn bij het gesprek aanwezig zijn? Dat kan natuurlijk. Neem gerust contact met ons op voor een afspraak: 0318 - 610 360. 

Uw afscheid goed
geregeld in een
persoonlijk gesprek.

Peter Mol, Carin Graveland en Lisa Fokker

170x125 Adv_Monuta Ede-Veenendaal.indd   1 07-11-17   15:55

Computercursus
Verzorgd door Bert van de Hoeve

op donderdag in de gang
 voor het  hospice (flexplekken).

Aanmelden bij de receptie en tegen een 
kleine vergoeding.



Snel en gemakkelijk
vanuit huis
bankieren.
Uw saldo checken of een overboeking doen? Via uw computer of
telefoon kunt u bankzaken regelen zonder dat u de deur uit
hoeft. Hoe dat werkt, leggen we graag uit.

www.rabobank.nl/vr of (0318) 660 660

Rabobank Vallei en Rijn

Dijkgraaf 24
6721 NK Bennekom
Tel. 0318 414 451

Eikenlaan 5
6721 DM Bennekom
Tel. 0318 419 407

www.bakkerijtenveen.nl


