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Voorwoord
VAN DE BESTUURDER

Er is weer perspectief en samen kijken 
we uit naar een fijne zomerperiode.
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Willy de Groot - van Saane

Op het moment dat ik dit 
voorwoord schrijf, begin juni, 
straalt de zon! Wat hebben we 
daar naar uitgekeken, na de koude 
en natte meimaand. Voor de natuur 
was het heel goed dat er toen 
zoveel regen viel, daar mogen we 
echt dankbaar voor zijn. 

Nu we door het weer én 
de versoepeling van de 
coronamaatregelen veel vaker 
naar buiten kunnen en familie 
en vrienden mogen ontmoeten, 
merk ik een andere sfeer op onze 
locaties.  Er is weer perspectief en 
samen kijken we uit naar een fijne 
zomerperiode. 

Al onze medewerkers gun ik van 
harte een welverdiende vakantie! 
Het is goed om even afstand te 
nemen van het werk en zowel 
fysiek als mentaal de tijd nemen 
om weer op te laden. 

Met elkaar hebben we een pittig 
jaar achter de rug, mede daardoor 
hoop ik echt dat de zomervakantie 
iedereen goed zal doen.

Fijn dat we vakantieverhalen 
mogen delen, vroeger en nu! U 
leest er een aantal in dit nummer 
van Wegwijs. Omdat een paar 
bewoners ervaring hebben met 

het wonen in een ‘vakantieland’ 
laten wij ook hen in Wegwijs 
hierover aan het woord.

Het is ook fijn dat de ontwikke-
lingen in onze organisatie weer 
doorgang kunnen vinden. De 
scholingen en trainingen zijn 
weer opgepakt; zowel fysiek als 
digitaal. Uit het kwaliteitsverslag 
over 2020 blijkt dat er ook in het 
“coronajaar” veel werk is verzet. 
Een paar voorbeelden wil ik u niet 
onthouden: 
•  tijdens de lockdown 

onderhielden de EVV’ers met 
de contactpersonen: contact 
op afstand. Via mailberichten 
of telefoongesprekken gaven zij 
een update over de gang van 
zaken met betrekking tot de 
bewoner.

•  het in december uitgevoerde 
cliënttevredenheidsonderzoek 
gaf een duidelijk beeld over de 
wijze waarop onze bewoners en 
cliënten de zorg ervaren 

•  alle collega’s hebben hun beste 
beentje voorgezet om dwars 
door alle maatregelen heen zorg 
en welzijn op welke manier dan 
ook zo optimaal mogelijk te 
bieden

•  een eigen behandeldienst is tot 
stand gekomen 

•  nieuwe functies zijn 

geïntroduceerd (bijvoorbeeld de 
geriatrisch verpleegkundige) 

•  zowel in Wekerom als in Ede 
zijn mooie buitenactiviteiten 
georganiseerd

•  met onze familieleden zijn 
gesprekken gevoerd over zorgen 
en moeite die zij ervaren, onder 
andere door onze geestelijk 
verzorger. 

Graag attendeer ik u op het 
kwaliteitsverslag: zeer de moeite 
waard om te lezen! (na 23 juni 
ook op intranet en op de website).

Dank aan alle betrokkenen voor 
jullie extra inzet, dwars door alle 
onzekerheden heen. Het was 
een jaar waarin we veel moed en 
doorzettingsvermogen hebben 
ervaren, bij alle collega’s. De 
saamhorigheid om ondanks de 
dreiging en besmetting van het 
coronavirus er het beste van 
te maken voor onze bewoners 
en cliënten in de thuiszorg was 
bijzonder! 

Willy de Groot-van Saane
Raad van Bestuur



Immers, zovelen als er door de Geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God.
         

(Romeinen 8 vers 14)

De Geest van God leidt Gods kinderen 
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Het is heel belangrijk om te weten 
of je echt een kind van God bent 
die zalig wordt. 
Je bent zeker een kind van God 
als je door de Geest van God 
geleid wordt. Immers, zovelen als 
er door de Geest van God geleid 
worden, die zijn kinderen van God. 
Met Pinksteren hebben we mogen 
gedenken dat de Heilige Geest 
is uitgestort in Zijn volheid van 
gaven en werkingen, maar ook 
dat Hij blijvend komt wonen in 
de harten van de gelovigen. De 
gelovigen hebben de Heilige Geest 
ontvangen en worden door Hem 
geleid. 
Door wie of wat laten we ons 
leiden bij het maken van keuzes in 
ons leven? 
Als wij kinderen van God zijn, dan 
willen we ons laten leiden door de 
Geest van God. Hij wijst ons de 
weg die wij moeten gaan. Hij is 
onze Gids, onze Leidsman. Hij is 
de goede Geest die mij leidt in een 
geëffend land. (Psalm 143 : 10b) 
Dan word ik voor struikelen en 
vallen bewaard. 

Wij moeten ons niet laten 
beïnvloeden door verkeerde, boze 
geesten, die ons op paden doen 
gaan die naar de ondergang 
leiden. Laat alleen de Geest van 
God ons regeren, dan gaan we 
veilig door dit leven. De Geest van 
God wil ons gehoorzaam doen zijn 
aan het Woord van God. Hij wil 
onze gang en treden vastmaken 
in het Woord van God. Wij krijgen 
dan een vaste gang, een rechte 

koers die leidt naar onze eeuwige 
zaligheid. 
Laat ons gedurig gebed zijn: Leid 
mij door Uw Woord en Geest in 
Uw wegen. 
Daartoe is vooral nodig dat 
ons hart van dag tot dag 
vernieuwd wordt, opdat wij in 
gehoorzaamheid Gods wil doen. 
De Heilige Geest wil ons hart 
vernieuwen, de zondige wil doden 
en ons doen leven tot Gods 
eer. Laat de Heilige Geest maar 
krachtig in ons werken, dat Hij 
ons hele hart gaat beheersen 
en ons vervult met Gods liefde. 
Dan worden we gedreven 
en voortgestuwd naar de 
toekomstige heerlijkheid. We gaan 
de eeuwige vreugde tegemoet.

Het is zeer goed om door de 
Geest van God geleid te worden. 
Daarvan raak je steeds meer 
overtuigd als je een kind van 
God bent. Je wilt echt niet meer 
anders. Je gaat door de Geest van 
God zien hoe goed en heilzaam 
Gods geboden en beloften zijn. 
Je hebt Gods Woord hartelijk lief 
en wilt er telkens door gevoed 
worden. Je gaat het als zeer 
vreugdevol ervaren dat je door de 
Geest van God geleid wordt. 
De Geest van God richt onze ogen 

en hart op Jezus Christus, Die zo 
ontzaglijk diep voor ons geleden 
heeft om al onze zonden te 
verzoenen. Uit dankbaarheid wil je 
niet langer een slaaf van de zonde 
zijn, maar dienstbaar zijn aan 
Christus in een heilig leven. 

De Geest van God leidt ons steeds 
weer naar de gekruisigde en 
opgestane Christus om vanuit 
Zijn liefdevolle gemeenschap te 
leven en vrucht te dragen voor Zijn 
Koninkrijk. 

De Geest van God leidt ons door 
alle beproevingen heen naar het 
rijk van Gods heerlijkheid. 
In al onze moeiten, zorgen, pijn en 
verdriet is de Geest van God er om 
ons kracht en troost te schenken. 
Hij is ons nabij en leidt ons door 
de donkere dalen heen. 
En ook als wij door het donkere 
dal van de schaduw van de dood 
heen moeten, is de Geest van God 
er om ons thuis te brengen in de 
hemelse heerlijkheid. De Geest 
van God zal Gods kinderen nooit 
verlaten maar altijd bij hen zijn. 
Wat een rijke troost om als Gods 
kinderen door de Geest van God 
geleid te worden naar
het hemels oord van louter licht en 
vreugd. 

        D.C. Floor

Je wilt echt niet 
meer anders



EEN BEWOONSTER VAN BETHANIË AAN HET WOORD

Mevrouw (Ali) Kemp (1935 – 2021) is getrouwd geweest met Gijs Kemp. In de jaren zestig van de vorige eeuw 
runden ze samen Hotel Gijs, dat vlakbij station Ede-Wageningen stond. Vanwege het thema van Wegwijs 
‘Vakantie – vroeger en nu’ vroegen wij mevrouw Kemp naar haar herinneringen aan die tijd. Daarnaast ging 
ons gesprek over haar jeugd en nog over een aantal andere zaken. Ondanks dat mevrouw Kemp vijf jaar 
geleden een herseninfarct kreeg, kon ze ons nog goed te woord staan en had ze bepaalde gebeurtenissen uit 
die tijd nog helder voor de geest. Helaas is mevrouw Kemp begin juni overleden. Onderstaand interview was 
al in april met haar afgenomen.

KUNT U IETS VERTELLEN OVER DE BEGINTIJD VAN HET 
HOTEL?
Voordat we naar Ede verhuisden, had mijn man Gijs eerst 
een andere zaak. Dat was een vrij bescheiden café bij 
Voorthuizen aan de rijksweg daar. En zelfs voordat we 
trouwden had hij al een etablissement in Barneveld. Na ons 
trouwen heeft hij de zaak in Voorthuizen kunnen kopen en 
vijf jaar lang bestierd.

HOE HEBT U UW MAN LEREN KENNEN?
Ik was een meisje van de boerderij uit het buurtschap 
Zeumeren, tussen Voorthuizen en Barneveld. Ik kon aardig 
goed leren, maar mijn moeder wilde niet dat ik doorleerde. 
Mijn meester is tot twee keer toe bij ons thuis geweest om 
te vragen of het toch niet mocht, maar nee. Mijn moeders 
wil was wet. Ik moest naar de huishoudschool. Na die tijd 
ging ik werken in een winkel in Barneveld. Elke morgen op 
de fiets dus. Gijs ging één keer in de week op zijn motor 
naar Barneveld voor zijn werk. Onderweg had hij mij al 
vaker zien fietsen, en op een dag stopte hij voor mij en 
vroeg of ik een vriend had. Toen bleek dat dit niet zo was, 
vroeg hij of ik mee wilde naar de film. Dat wou ik wel. Hij 
was een knappe vent hoor.

WANNEER BENT U GETROUWD?
Gijs wilde sneller trouwen dan ik. Ik was toen nog maar 21, 
maar toch zijn we in 1956 getrouwd. Na vijf jaar te hebben 
gewerkt in Voorthuizen konden we een andere zaak kopen: 

in Ede aan de Stationsweg. Het was gebouwd in de stijl 
van een chalet, vrij nieuw nog, maar verwaarloosd door 
de vorige eigenaar. Het was heel erg vies, en we moesten 
eerst flink aan de slag voordat het open kon.

GINGEN DE ZAKEN DIRECT GOED?
Niet direct. In het begin – in 1961 – hadden we nog maar 
heel weinig klanten. We deden toen alles met zijn tweeën, 
maar dat bleek niet te werken. Toen zei onze boekhouder: 
‘Jullie moeten er personeel bij nemen.’ Dat bleek een 
gouden tip. We hebben twee meisjes erbij genomen, 
de hele zaak grondig opgeknapt en al gauw begon het 
steeds beter te lopen. Binnen een jaar zat de zaak vaak al 
helemaal vol. We hadden voornamelijk vertegenwoordigers 
over de vloer. Die bleven meestal slapen. We hadden naast 
het restaurantgedeelte ook tien slaapkamers, en later een 
aparte, aangebouwde ruimte voor het biljart. Daar was mijn 
man trouwens een kei in.

WAT WAS UW AANDEEL IN HET BEDRIJF?
In de begintijd kookte ik voornamelijk. En later hielp ik 
mee waar het maar nodig was. Maar het is vooral Gijs zelf 
geweest die de zaak tot een succes heeft gemaakt. Hij kon 
ontzettend goed met mensen overweg en was echt geknipt 
als gastheer. 

KUNT U DAAR EEN VOORBEELD VAN GEVEN?
Ik weet nog dat er een paar hoge heren van een bouwfirma 

“Mijn moeder vond het niet 
nodig dat ik doorleerde”

(door: Silvester van der Pol)

hier uit Ede voor nogal wat hinderlijk rumoer zorgden. 
Hardop zingen en zo. Daar was Gijs niet van gediend. Hij 
wees ze dan ook pardoes de deur. Toen riepen die kerels 
buiten luidkeels: ‘We komen hier nooit meer!’ Maar binnen 
een half jaar zaten ze weer op hun vaste plek, en wisten ze 
zich goed gedeisd te houden. 
Ik weet nóg een anekdote. Toen mijn man de zaak al had 
verkocht en op een zaterdag nog even binnenwipte, was 
daar ook weer een van die bouwfirmamannen. Uit pure 
baldadigheid veegde die man een hele rij lege bierglazen 
van de tap kapot op de grond. En weet je wat hij tegen mijn 
man zei: ‘Dat zou ik bij jou nooit hebben gedaan’. Mijn man 
had een natuurlijk gezag in zijn bedrijf, dat was iedereen 
duidelijk. Daarom was het meestal heel gemoedelijk en 
gezellig en schoof ik ’s avonds graag aan bij de tafel waar 
de vaste gasten zaten.

KON U ZELF EIGENLIJK NOG WEL OP VAKANTIE?
Jawel. In de zomer was het minder druk omdat de 
vertegenwoordigers ook vakantie hadden. Mijn ouders 
sprongen dan in en zo konden wij op vakantie, meestal met 
de auto naar Frankrijk. 

WAT WAREN DE BESTE KLANTEN?
Die waren er gelukkig veel. Ik zelf heb goede herinneringen 
aan de toenmalige gepensioneerde directeuren van de 
Enka uit Arnhem, die vaak ’s morgens al een biljartje 
kwamen leggen. Dat waren heel beschaafde en nette 
heren. Ik stond dan nog wel eens alleen in de zaak, maar 
ze waren heel voorkomend. We maakten regelmatig een 
praatje en ik kwam zodoende allerlei dingen aan de weet 
die zij mij konden vertellen waarvan ik niets wist. 

HEBT U SPIJT DAT U NOOIT HEBT KUNNEN 
DOORLEREN?
Zal ik je eens wat vertellen? Ik heb wél doorgeleerd. Pas na 
mijn trouwen heb ik de moedermavo gedaan. Dat ging zo 
goed, dat ik meteen doorging met de havo. Maar toen werd 
mijn schoonzus ernstig ziek en dacht ik bij mijzelf: ‘Ali, 
waar ben je mee bezig? Je lieve schoonzus heeft je nodig.’ 
Toen ben ik subiet gestopt om haar te kunnen verzorgen. 
Daar heb ik geen moment spijt van gehad.
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Hotel-restaurant Gijs Kemp Ede



TWEE BEWONERS VAN DE OLDENHOF AAN HET WOORD OVER HUN VAKANTIES

Henk (1942) en Joke (1944) van den 
Hoorn wonen op de bovenste verdieping 
van appartementencomplex De 
Oldenhof naast Bethanië. Beneden op 
de parkeerplaats kunnen ze een aantal 
keren per jaar worden gezien met hun 
caravan, waarmee ze inmiddels heel 
wat reizen hebben gemaakt. Vanwege 
het vakantiethema van Wegwijs spreken 
wij met hen over de ervaringen met 
hun caravan, het lidmaatschap van 
de Christelijke Caravanclub (CCC) en 
noteerden we een paar anekdotes.

WILLEN JULLIE EERST EVEN IETS VERTELLEN OVER 
JULLIE ACHTERGROND?
Henk: Ik ben van origine wiskundeleraar. Het grootste 
deel van mijn werkzame leven werkte ik in de directie. 
Eerst in Ermelo als plaatsvervangd directeur. En daarna 
als directeur van het Groenhorstcollege in Ede (nu: de 
Aeresgroep) en vervolgens van het Groenhorstcollege in 
Maartensdijk. 
Joke: Ik ben van oorsprong verpleegkundige en heb 

voor ons trouwen in een ziekenhuis gewerkt. Toen de 
kinderen groot waren heb ik in de thuiszorg gewerkt en na 
mijn pensionering op 61-jarige leeftijd heb ik tien jaar als 
vrijwilliger een steentje bijgedragen op het hospice hier.
 
WANNEER ZIJN JULLIE BEGONNEN MET DE CARAVAN?
Joke: Als meisje mocht ik jaarlijks mee kamperen met 
mijn oom en tante. Dat vond ik zo leuk dat ik Henk in onze 
verkeringstijd vroeg wat hij daarvan vond. Henk was snel 
om en zo gingen we voortaan samen mee.
Henk: Er was in die bungalowtent maar één slaapcabine. 
Ik moest natuurlijk aan de buitenkant liggen, naast haar 
oom, en Joke aan de andere buitenkant, naast haar tante. 
Ik vroeg ooit aan mijn oom waarom ik altijd aan de kant 
moest liggen, waarop mijn oom zich verbaasde over mijn 
onbenullige vraag. Maar het was een grapje, want toen 
zei ik: ‘Ik wil ook wel een keer naast tante Alie liggen!’ In 
1978 hebben we onze eerste caravan gekocht. Daarvoor 
kampeerden wij als jong gezin zelf in tenten. Caravans 
waren toen nog niet zo luxe als nu.

WAARIN VERSCHILDEN ZE MET DIE VAN NU?
Henk: In 1998 kochten we onze tweede caravan, waarin 
een eigen toilet zat. Dat was wel een hele verbetering. 
Joke: Onze derde en huidige caravan hebben we in 2008 
aangeschaft. Omdat daar vloerverwarming inzit, kunnen 
we sindsdien ook in koudere tijden eropuit. Maar meer luxe 
hoeven we niet hoor.

IS ER EEN FAVORIETE VAKANTIEBESTEMMING?
Henk: We zijn heel vaak in Zwitserland geweest. Daar, 
in het zuiden in Wallis, vinden we het landschap toch het 
allermooiste. We gingen daar indertijd ook heen met Jokes 
oom en tante en het voelt daarom ook een beetje als 
thuiskomen. Maar inmiddels zijn we meer dan half Europa 
doorgetrokken.
Joke: Ook Texel is een geliefde plek. Met de kinderen zijn 
we daar heel vaak geweest.

Met de caravan
door Europa

(door: Silvester van der Pol)
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JULLIE ZIJN LID VAN DE CHRISTELIJKE 
CARAVANCLUB (CCC).
Joke: Nadat Henk een hartinfarct had gekregen, vond 
ik het eng om weer naar het buitenland te reizen. Bij 
de CCC ben je altijd met z’n tweeën onderweg naar de 
bestemming.
Henk: We kenden de vereniging niet, maar we 
ontmoetten iemand die lid was, toevallig ook een 
leraar uit Ede. Die zei: ‘Kom eens meedoen met een 
voorjaarskamp.’ Dat beviel ons prima.

WAT HOUDT ZO’N VOORJAARSKAMP IN?
Henk: Elk voorjaar en najaar komen alle leden 
bijeen op een camping in Nederland, telkens in een 
andere provincie. Dat is ontzettend gezellig. In de 
zomerperiode worden er verschillende gezamenlijke 
reizen georganiseerd door de leden zelf, wij kennen geen 
professionals. Je kunt kiezen tussen ruim een handvol 
verschillende reizen naar het buitenland of uit vier of vijf 
in Nederland zelf. Meestal is zo’n groep tussen de twaalf 
en twintig caravans groot.

ZIT JE DAN NIET DE HELE TIJD OP ELKAARS LIP?
Joke: Eerst waren we daar zelf ook bang voor, maar 
die vrees bleek onterecht. Want het programma is zo 
opgebouwd dat er een vast aantal excursies wordt 
gepland met daaromheen een ruim aantal vrije dagen, 
die je naar eigen inzicht kunt besteden. Wel hebben we 
er veel nieuwe vrienden gemaakt. 

WAT MAAKT DE CCC CHRISTELIJK?
Je gaat met gelijkgezinden op pad en dat alleen al is 

erg fijn. We proberen op onze bestemming ‘s zondags 
een kerkdienst bij te wonen. Als dat niet lukt, wordt een 
kerkdienst georganiseerd door de coördinatoren. En op 
zondag wordt niet gereisd.

HEBBEN JULLIE ZELF OOK REIZEN 
GEORGANISEERD?
Henk: Ja, meerdere: naar Zwitserland en naar 
Luxemburg. Daarnaast onder andere een voorjaarskamp 
in Otterlo. Daarbij verzonnen we dan uitstapjes in de 
buurt. 

ZIJN ER NOG GRAPPIGE VOORVALLEN TE MELDEN?
Henk: We waren ooit op een mooie, reformatorische 
camping in Friesland. Daar stond zo’n bordje aan de weg 
dat je wel vaker ziet: RUST, als aanduiding dat fietsers 
daar kunnen afstappen en koffie of thee kunnen maken. 
De campingeigenaar had onderaan op dat bord de tekst 
geplakt: ‘niet op zondag’. Natuurlijk begrepen wij precies 
wat hij daarmee bedoelde, maar nu zou je de betekenis 
kunnen opvatten als tegenovergesteld aan die van de 
Bijbel: rust, maar niet op zondag! 
Joke: Een ander voorval was van toen met de jenever. 
We wilden ooit ons reisgezelschap ’s avonds een borreltje 
inschenken en omdat het bloedheet was, wilden we dat 
koud aanbieden. Maar zo’n grote literfles paste niet in 
ons caravankoelkastje. Daarom goot Henk het over in 
waterflesjes. Lang verhaal kort: vlak voor een wandeling 
wilde ik de flesjes nog even voorzien van vers, koel water 
en goot ik daarom de oude inhoud uit het raampje van de 
caravan. Niet veel later beseften we dat ik een hele liter 
jenever had weggoten in het campinggras...  



De redactie van Wegwijs deed 

een oproep aan de collega’s van 

Bethanië en Wicherumloo om 

bijzondere vakantiemomenten 

te delen met onze lezers. Na 

enige aarzeling kwam er een 

aantal mooie, grappige dan wel 

bijzondere en/of spannende 

verhalen binnen. Hieronder kunt 

u lezen over een pechvakantie 

(of twee), een duikvakantie, een 

kajakavontuur en nog meer 

bijzondere – soms prachtige, 

soms ontroerende – momenten 

om nooit meer te vergeten. 

Gods schepping 
door kinderogen
Omdat wij op een boerderij wonen gaan we niet op 
vakantie. Wel gaan wij dagjes uit. Nu denken we 
weleens: ‘We doen onze kinderen daarmee misschien 
tekort in deze tijd. Andere kinderen komen na de 
vakantie op school met hele verhalen, en die van ons 
dan niet.’ 

Een paar jaar geleden vroegen we de kinderen 
aan het einde van de zomervakantie wat zij nu het 
leukste of het mooiste van die vakantie vonden. Nou, 
dat was niet moeilijk voor ze: de zee natuurlijk! Nog 
steeds willen ze daar erg graag heen. En dat kan 
gelukkig gewoon in Nederland. We vergeten dan ook 
de uitroep van de kinderen niet gauw, toen we voor 
het eerst de duinen overgingen en zij de zee zagen 
liggen. De bewondering in hun ogen sprak boekdelen. 
Tja, dan kijk je natuurlijk zelf ook weer even door 
kinderogen naar Gods schepping. Hoe mooi dat die 
eigenlijk is! Zo kan iets heel gewoons opeens heel 
bijzonder zijn.

Naam:
Anoniem

Bestemming:

Noordzee / strand

Vakantieverhalen 
van ons personeel
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Duiken in Thailand
Mijn eerste vakantie buiten Europa in 2019 was naar 
Thailand. Hoe zag deze eruit? Na zo’n vliegreis van veertien 
uur – inclusief een tussenvlucht – kwamen we aan in 
Bangkok. Daarna moesten we nog vier uur in een auto 
zitten voordat we in ons vakantieoord aankwamen.

De eerste vijf dagen ‘huurden’ we een chauffeur en een 
gids zodat we de omgeving en de cultuur van Thailand 
konden ontdekken. 

Daarna zijn we een week naar een duikrecreatieoord in 
Bangkok geweest. Hier hebben we verschillende boot duiken 
(dus: vanaf een boot) gemaakt. De onderwater wereld in 
Thailand is echt prachtig, er zijn zoveel ver schillende vissen 
– groot en klein – en zoveel mooie gekleurde stukken koraal. 
Het is echt ongehoord mooi en een aanrader voor iedereen 
die duiken op zijn lijstje heeft staan. 

Hiervandaan hebben we een vlucht van zo’n twee uur 
gehad om naar de provincie Phuket te vliegen. Ook 
hier hebben zeven dagen gedoken. Buiten het duiken 
om maakten we een ritje op olifanten en zijn we naar 
verzorgingshuis voor olifanten geweest, waar oudere en 
zieke olifanten werden opgevangen. Daar hebben we 
geholpen met het voederen van deze dieren en konden 
ze gewoon aaien. We hebben ook ritjes gemaakt in de 

inmiddels ook in Nederland al vrij bekende tuktuk. Dit is 
een gemotoriseerd riksja, dat als een taxi fungeert.   
Ik denk dat veel mensen wel de kleine papieren 
parapluutjes kennen die vaak bij traktaties zitten. Deze 
worden in Thailand in het groot gemaakt door vrouwen die 
er per stuk wel acht uur lang aan moeten werken. Het is 
dan ook allemaal handwerk. Toch was de prijs slechts zo’n 
zes euro. Dan merk je opeens het verschil tussen Thailand 
en Nederland. 

Ook hebben we een wandeling in de jungle gemaakt. We 
hoorden dat die ongeveer anderhalve uur zou gaan duren. 
Op die tijd hadden we ons dus voorbereid. Het bleek een 
lichte miscommunicatie te zijn geweest, want we hebben 
wel een kleine vijf uur gelopen! Op sommige plekken stond 
veel water. Daar kon je zwemmen en van die mogelijkheid 
hebben ook gebruik gemaakt, want de hitte was niet 
gering. Verder hebben vulkanen bezocht die al veel eerder 
waren uitgebarsten of nog gewoon rustig waren. Dat was 
supergaaf om te zien!
Toen ik naar Thailand afreisde had ik alleen nog maar 
een diploma voor het duiken tot achttien meter diep. In 
Thailand heb ik een duikdiploma gehad waardoor ik zelfs 
tot veertig meter diep zou mogen gaan. Al met al was het 
een supergave vakantie, waar ik met veel genoegen naar 
terugkijk.

Naam:
Bertine Blankespoor
Bestemming:
Thailand



(door: Annet Westerink)

Wonen in een vakantieland
Heel vroeger gingen we niet op vakantie, laat staan naar het buitenland. Voor de 
huidige generatie is dat heel gewoon. Zij trekken de hele wereld over. Maar hoe is 
het nu om in een ‘vakantieland’ te wonen? In Bethanië zijn een paar bewoonsters 
die wortels in het buitenland hebben. Aan de hand van een aantal vragen krijgen 
wij hun levensverhalen met die betreffende landen te horen. 

Mijn geboortejaar is 1935 en ik ben 
als Zweedse ter wereld gekomen. Wij 
woonden op een eilandje in Stockholm. 
De bus stopte vlak bij ons huis en 
daarmee gingen we de brug over 
naar het centrum van de stad. We 
woonden daar op een fijne plek en een 
appartementengebouw. Voor ons huis 

was een groot veld waar wij konden spelen en voelballen. In 
de winter werd het veld onder water gezet en gingen we er 
schaatsen. Ook gingen we ‘s winters regelmatig skiën in de 
bergen. In de zomer konden we vaak zwemmen in een meer 
vlak bij huis.
Na de middelbare school heb ik een technische 
beroepsopleiding gevolgd. Ik zat als enige meisje in de 
klas tussen allemaal jongens! In de vakanties ging ik 
vaak bieten rooien, om wat geld te verdienen. Later deed 
ik vakantiewerk als kinderjuf. In Stockholm ben ik een 
Nederlandse man tegengekomen die daar werkte. We zijn 
getrouwd en hebben drie kinderen gekregen, twee meisjes 
en een jongen.
In 1965 zijn wij naar Nederland verhuisd, vanwege het 
werk van mijn man bij een Wageningse uitgeverij. Hij 

was hoofdredacteur van het blad 
‘Huis en Tuin’. Ik maakte de lange 
verhuisreis met de trein met drie 
kinderen bij me, mijn man kwam 
er achteraan met de auto. We 
hebben onder andere in Bennekom 
gewoond. Daar hadden we een huis met een grote tuin. Ik 
ben gek op dieren en we hadden een ree in de tuin, die ook 
wel eens binnenkwam!
Eenmaal in Nederland werden mijn dagen grotendeels 
gevuld met de zorg voor de kinderen. Zij moesten 
Nederlands spreken op school en via hen en via mijn 
man leerde ik diverse woorden. Ook ben ik een opleiding 
gaan doen waardoor ik veel nieuwe woorden leerde. Een 
Zweedse dame die op dezelfde school zat als ik was ook 
met een Nederlander getrouwd. Het leuke was dat zij onze 
buren werden. Wij hadden veel steun aan elkaar. 
Als wij in Zweden bezoek kregen dan werd dat van te voren 
afgesproken. Omdat het land groot is moeten mensen 
soms een heel eind reizen om elkaar te ontmoeten. Dan wil 
je niet voor niets komen. In Nederland staan mensen vaak 
onverwacht bij je op de stoep, en dan soms ook nog aan de 
achterdeur. Daar moest ik erg aan wennen!

Toen ik zeventien jaar was ben ik met mijn ouders en 
drie zussen naar Brazilië vertrokken. Mijn vader ging 
daar werken voor de ambassade. Ik moest mee en had 
geen keuze. Maar ik ben blij deze ervaring te hebben 
meegemaakt. De reis maakten we per boot. Het was 
wel tien dagen varen. In Brazilië spraken ze Portugees, 
dat kon ik niet verstaan, en daarom ging ik op Portugese 
les. Daarnaast ging ik bij een rijke Amerikaanse familie 
werken, als oppas voor de kinderen. Dat vond ik leuk 
om te doen. Wat me van Brazilië het meest bijgebleven 
is, is het grote verschil tussen arm en rijk. Ik zie nog die 

arme kinderen voor me die in hutjes woonden en op blote 
voeten liepen. 
Na een jaar verhuisden we naar Californië in Amerika. 
Ook daar heb ik weer voor kinderen van een welgestelde 
Amerikaanse familie gezorgd. Zij hadden twee meisjes. 
Het ene meisje heette Dominica. Dat vond ik zo’n mooie 
naam dat ik mijn dochter later zo heb genoemd.                     
Wat me bij Amerikanen opviel, is dat als je met 
ze bent het helemaal oké is, maar als je weg bent 
is dat snel weer over: uit het oog, uit het hart.                                                                                              
Vervolgens kreeg mijn vader werk bij de ambassade in 

MEVROUW PLUIM UIT ZWEDEN

MEVROUW HARTMAN (BRAZILIË EN DE VERENIGDE STATEN) 
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Den Haag en vertrokken we daarom weer 
naar Nederland. Twee van mijn zussen wilden 
in de States blijven, en wonen daar tot op de 
dag van vandaag, inmiddels als Amerikaanse 
staatsburgers.
Terug in Nederland ben ik in de verpleging 
gegaan. Ik heb onder andere gewerkt in het 
Ooglijdersgasthuis in Utrecht. Daar werd 
indertijd prinses Marijke behandeld. Ik paste 
wel eens op haar toen ze als baby in de box 
lag. Prinses Juliana en de andere prinsesjes 

heb ik daar meerdere keren gezien. Dat was 
een leuke ervaring.
Naar Brazilië ben ik nooit meer terug geweest. 
Naar Amerika wel, diverse keren zelfs, om 
daar mijn zussen en hun families te bezoeken. 
Nu kunnen we helaas niet meer naar elkaar 
toe, we zijn daar te oud voor geworden. Maar 
we hebben wel regelmatig telefonisch contact, 
zodat we op de hoogte blijven van elkaars wel 
en wee.     

Na de oorlog emigreerden veel Nederlandse gezinnen 
naar het buitenland. Zo ook ons gezin. Met mijn man 
en onze drie kleine kinderen vertrok ook ik naar de VS. 
We reisden over zee, waardoor het tien dagen duurde 
voordat we weer land zagen!  We gingen wonen in de 
plaats Artesia (bij Los Angeles – red.) in Californië. Daar 
woonde een broer van mijn man en zodoende kwamen 
we daar terecht. Hij had voor een huis gezorgd en de 
kerkelijke gemeente aldaar had de woning helemaal 
ingericht, we konden er zo in! Er woonden meer 
Nederlanders in deze plaats en er was zelfs een kerk 
met een Nederlandse dominee.
Mijn man kreeg werk als tuinman; ik verdiende bij in 
de huishouding. Ook ging ik op Engelse les. We hebben 
een mooie tijd gehad in Amerika. Ons vierde kind is daar 
geboren. Thuisbevallingen zijn daar niet gebruikelijk, 
je bevalt in het ziekenhuis en daarna ga je weer met je 
kind naar huis. Kraamhulp hebben ze daar niet. Je moet 
je zelf redden met de mensen om je heen. 
Wat ik opvallend vond in Amerika is dat er geen 
‘standenverschillen’ waren. In Nederland waren 
bijvoorbeeld de dokter en de dominee 
mensen van een ‘andere stand’, 
daar keek je tegenop. In Amerika 
was dat niet zo. Iedereen was daar 
gelijk en ging met elkaar om. Dat 
was prettig. Wat ook bijzonder was, 
was het klimaat. Met de kerst geen 
winterweer, wij zaten gewoon buiten!
We hebben daar een jaar of 
zeven gewoond. Toen overleed 
mijn man plotseling, tijdens zijn 
werkzaamheden. Dat was een hele 

schok. Ik stond voor de moeilijke keuze: blijven 
of teruggaan? Uiteindelijk heb ik besloten terug 
te gaan naar Nederland met mijn vier kinderen 
en hebben we opnieuw de lange reis gemaakt. 
We werden in Nederland opgevangen door 
familie, maar ik kwam niet in een gespreid 
bedje. Het was moeilijk om aan een huis 
te komen. Ik weet nog dat iemand van een 
instantie tegen mij zei: ‘Huurwoningen zijn 
schaars en een huis kopen kunt u vast niet 
betalen’.  Waarop ik zei: ‘Meneer, mijn dollars 
zijn drie keer zoveel waard als uw guldens!’ Ik 
moest echt voor mijzelf vechten om er tussen te 
komen. Het lukte om met mijn kinderen aan een 
huis te komen. Later ben ik ook hertrouwd. 
Ik ben nooit meer teruggegaan naar Amerika. Mijn 
kleinzoon is er wel geweest. Hij heeft ook het graf van 
mijn eerste man bezocht. Hij vertelde dat het graf er 
keurig bijlag. Je hoeft daar niet zelf voor te zorgen, 
zoals hier, dat wordt daar allemaal voor je gedaan. Dat 
vond ik fijn om te horen.

Een tastbare herinnering aan mijn 
tijd in Amerika hangt bij mij in 
de woonkamer. Een bord met de 
Engelse tekst erop: ‘ Komt tot mij, 
allen die vermoeid en belast zijt, en 
Ik zal u rust geven’. Dit bord kreeg 
ik vanuit de kerkelijke gemeente 
in Amerika, na het overlijden van 
mijn man en voor ons vertrek naar 
Nederland. Ik heb veel steun en 
hulp ervaren en dat heeft mij goed 
gedaan.         

MEVROUW VAN ROEKEL – ALBLAS UIT CALIFORNIË (VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA)



Mevrouw M. van Harselaar
Appartement 408

WAAR EN WANNEER BENT U 
GEBOREN?
Ik ben geboren in Ede op 1 mei 1938.

WAT DEDEN UW OUDERS VOOR 
WERK?
Mijn vader werkte als technicus bij de 
ENKA. Hij moest ervoor zorgen dat 
de machines goed bleven draaien. 
Moeder was thuis bij het gezin. Dat 
bestond uit zes personen: vader 
en moeder, twee jongens en twee 
meisjes. 

HOE WAS UW KINDERTIJD?
Ik heb een heel onbezorgde kindertijd 
gehad.

WAT HEEFT U VOOR WERK 
GEDAAN?
Ik heb op het laboratorium van de 
ENKA gewerkt. Daar bepaalde ik 
de dichtheid van de oliën voor de 
machines, want iedere machine had 
een speciale olie. 

BENT U GETROUWD?
Ik ben getrouwd. In ons gezin 
zijn drie jongens geboren, die mij 
nu heel dankbaar begeleiden en 
regelmatig bezoeken. Ook heb ik acht 
kleinkinderen.

WAAR BENT U GRAAG MEE BEZIG?
Ik borduur graag. Ik heb de 
Nachtwacht van Rembrandt, een 
schilderij van Breugel en het laatste 
avondmaal geborduurd. En mijn hondje 
Teddie, dat ik zeker drie keer per dag 
uitlaat.

HOE TYPEERT U ZICHZELF? 
Ik ben een rustig persoon die niet 
graag op de voorgrond treedt.

WAAROM BETHANIË?
Ten eerste omdat het een christelijk 
huis is en ten tweede dat ik mijn 
zwarte poedel Teddie mee mocht 
nemen. Mij werd toen gevraagd of hij 
zindelijk is en of hij bijt. Ik zei dat hij 
geen oude mensen bijt!

Schil de asperges en houd de schillen apart om er 
een soep van te maken. Was de aardappels goed met 
koud water. Zet ze op in ruim water en breng ze aan 
de kook. Kook ze in 15 tot 20 minuten al naar gelang 
de grootte gaar. Giet de aardappels af en probeer 
ze zo heet mogelijk te schillen door ze aan een vork 
te prikken en er met een mesje de schilletjes eraf te 
trekken. Kook de eieren in 7 minuten hard en pel ze. 
Breng in een royale pan water aan de kook en doe 
hier de asperges in. Voeg een klein beetje zout toe. 
Kook de asperges met de deksel op de pan en zet 
het vuur na 5 minuten uit. Laat de asperges zo nog 
ongeveer 15 minuten staan tot ze beetgaar zijn. Was 
en snij de peterselie fijn. Leg de ham netjes op een 
bord en dek dit bord af met huishoudfolie. Verwarm 
de ham kort door het bord op de pan met asperges te 
zetten. Verwarm de boter en voeg er een beetje zout 

aan toe. Doe een eetlepel van de boter bij de krieltjes 
en warm deze nog even goed door. Schud de krieltjes 
om met de boter en de peterselie. Haal de asperges 
als deze de gaarheid hebben die je wenst met een 
schuimspaan uit het water. 
Het kookvocht bewaar je ook om daar samen met 
de schillen een heerlijke Aspergesoep van te maken. 
Verdeel de asperges over de borden en verdeel ook de 
krieltjes en ham over de borden. Snij de eieren door 
en leg ook deze erbij. Verdeel als laatste de warme 
boter over de asperge traditioneel. En serveer direct.

Mevrouw van Groos kookte vroeger erg graag. Dat deed ze niet aan 
de hand van een recept, maar gewoon uit haar hoofd. Ze wist de 
smaken van de vier seizoenen goed te combineren. Een klassiek, 
mooi stukje vlees of vis, samen met heerlijk verse groenten voor haar 
man en kinderen. 
Nu woont ze twee jaar in Bethanië en kan ze zich dagelijks verheugen 
op het eten in het restaurant. Gevraagd naar haar lievelingsgerecht 
moet ze wel even nadenken, want er is veel wat ze lekker vindt. 
Een echte traktatie vindt ze asperges op traditionele wijze bereid: 
“Achterham, een hard gekookt ei, botersaus ‘tradition’, heerlijk!

Asperges gaan we serveren. Op korte termijn. Het aspergeseizoen 
loopt namelijk – afhankelijk van de temperatuur – in Nederland 
vanaf omstreeks eind april tot eind juni Daarna moet de plant gaan 
doorgroeien om voldoende kracht te verzamelen voor de oogst van 
het volgend jaar.

Op dinsdag 22 juni hoop ik dit gerecht voor de bewoners van 
Bethanië voor de tweede keer op het menu te kunnen zetten, 
net als begin juni.

Gastvrije groet, 
Ron Zwitserlood
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Een recept van mevrouw van Groos
RECEPT VAN VROEGER

Z o  m a a k  j e  A s p e r g e s  T r a d i t i o n e e l

Krielaardappelen 
Asperges
Eieren

Peterselie
Ham
Boter

Ingrediënten:



 RheeMu Verhuizers Ede
voor al uw verhuizingen

Morsestraat 9A
6716 AH  Ede

Tel. 0318 - 694422
Fax 0318 - 629636

info@rheemu.nl
www.rheemu.nl

Beste bewoners van Bethanië,

Hebt u misschien ook zo’n zin in vakantie? Maar 
denkt u: ‘dat kan niet, want ik heb erg veel zorg 
nodig’? Als vrijwilligers van de vakantieweek 
voor mensen met een lichamelijke beperking, 
georganiseerd door de Hervormde Kerk van Ede 
(PKN), nodigen wij u dan juist uit om u op te 
geven om een keer mee te gaan.

De locatie is het vakantiehotel Nieuw Hydepark, 
gelegen op een schitterende plek op het landgoed 
Hydepark in Doorn. Hier zijn alle paden voor 
rolstoelgebruikers toegankelijk. Het nieuwe 
vakantiehotel beschikt over alle benodigde aangepaste 
faciliteiten. Zo zijn er éénpersoons-slaapkamers, 
toegerust met een hoog/laagbed, een alarmsysteem 
en een eigen wc en douche. Daarnaast zijn er 

hulpmiddelen beschikbaar, zoals een tillift. Op zondag 
is er een kerkdienst in de kapel. We eten gezamenlijk 
in de eetzaal, waarbij er rekening wordt gehouden met 
uw dieetwensen. Om het echt vakantie te laten zijn, is 
er een creatief team dat regelmatig iets leuks bedenkt 
ter vermaak. Maar wie liever de rust opzoekt, is daarin 
vrij: het is voor iedereen vakantie. 

Als de coronaregels het toelaten hopen wij in 
september weer naar Doorn te kunnen gaan. Wilt u 
meer informatie over deze week? Neem dan contact 
met één van ons op:

Wietske van Eckeveld  06-49977371
Jeannette Zweistra  06-11014241

Wietske en Jeannette werken allebei op de hospice 
Ede - De Olijftak.

OPROEP NIEUW HYDEPARK

 

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. Of mobiel op 06-53633005.

VERTROUWENSPERSONEN 
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Integrale zorg 
In het strategisch beleidsplan van Bethanië staat: 
“De bewonerswens staat centraal en dat betekent 
een samenspel van medewerkers en vrijwilligers 
binnen de organisatie om zo te komen tot een 
integrale zorgverlening, inclusief de pastorale zorg”. In 
gesprekken met onze bestuurder, Willy de Groot, over 
persoonsgerichte zorg hebben we het als cliëntenraad 
vaak gehad over wat de cliënt nodig heeft. Daarbij gaat 
het om alle levensdomeinen die voor het welbevinden 
van de bewoner belangrijk zijn. Zorg, welzijn, wonen 
en behandeling moeten dienend zijn aan de bewoner. 
Het kan daarbij ook gaan om zaken als de behoefte 
van bewoners aan privacy, geestelijke verzorging en 
dagbesteding. Gelukkig is de formatie nu ruimer dan 
vroeger en zijn onze zorgmedewerkers beter in staat om 
in het contact met onze cliënten – naast het uitvoeren van 
de zorgtaken – ook aandacht te hebben voor hun welzijn. 
Een verpleegkundig medewerkster vertelde mij over een 
bewoner die bang werd in het donker. De medewerkster 
ging een poosje bij haar zitten, gaf haar persoonlijke 
aandacht en bracht haar daarna naar bed.  Dat is dus 
persoonsgerichte zorg. Ik denk verder dat een individueel 
dagbestedingsplan duidelijker dan nu onderdeel zou 
kunnen zijn van het zorgplan. Ik realiseer mij dat dit voor 
de bewoners van Kleinschalig Wonen een lastige opgave 
is. Toch kan op deze wijze welzijn een integraal onderdeel 
zijn van de zorg. 

Vroeger hadden we de afdeling “Uit en Thuis”. Daarvoor 
is nu in de plaats gekomen de afdeling “Welzijn”, waar 
een aantal welzijnsmedewerkers onder andere bezig is 
met het aanbod van dagactiviteiten, zoals dat vroeger ook 
gebeurde voor zowel onze cliënten als voor de ouderen 
in de wijk. Het zou goed zijn als er in de toekomst 
mogelijkheden komen voor onze welzijnsmedewerkers 
om nog meer dan nu samen met de cliënt invulling te 
geven aan het individueel dagbestedingsplan van de 
cliënt. Gelukkig zijn er genoeg voorbeelden, zowel van 
nu als uit het verleden, die aantonen dat het mogelijk 
is om persoonlijke wensen tot uitvoering te brengen. Ik 
kan me nog herinneren dat een bewoonster vertelde 
dat zij nog nooit naar het strand was geweest. Met een 
bezoek aan Katwijk aan Zee ging deze wens alsnog in 
vervulling. In Bethanië werkt ook een muziektherapeut, 
nu nog alleen op basis van afspraken in het kader van 
behandeling. Het is wenselijk dat zij, of iemand anders, in 
samenwerking met vrijwilligers ook invulling zou kunnen 
geven aan wensen van de bewoners uit hun persoonlijk 
dagbestedingsplan. Dat kan overigens ook collectief, als 
daar behoefte aan is. Onze welzijnsmedewerkers zorgen 
op deze wijze ervoor dat de kwaliteit van het welzijn en de 
activiteiten gewaarborgd zijn.

Henk Waanders
Voorzitter cliëntenraad

Voorzitter: h.waanders9@upcmail.nl 
Tel: 06-53502085

BERICHTEN VAN UW CLIËNTENRAAD

De contactuurtjes van de CR zijn vervallen in deze 
coronatijd. Wel is er contact mogelijk via e-mail en 
telefonisch.                 

Bereikbaarheid cliëntenraad:
Cliëntenraad: clientenraad@bethanie.nl
Voorzitter: clientenraadvz@bethanie.nl
 Tel: 06-53502085

BEREIKBAARHEID CLIËNTENRAAD



In de negentiende eeuw bestond er geen massatoerisme 
zoals we dat nu kennen. Vakantie was alleen voor rijke 
mensen en dat gold ook voor het toerisme in en rondom 
Ede. In deze omgeving konden, ook toen al, prachtige 
wandelingen worden gemaakt en er waren luxe logementen 
om te verblijven. In 1845 werd de spoorlijn Amsterdam 
- Utrecht doorgetrokken naar Arnhem. Hierdoor werd 
Ede goed bereikbaar voor het westen van het land. Ook 
de opening van de gemeentelijke landbouwschool in 
Wageningen in 1873, de inrichting van een herstellingsoord 
voor onderwijzers in Lunteren in 1900 en de komst van 
het garnizoen in Ede aan het begin van de twintigste eeuw 
droegen bij aan de toename van het toerisme. Daarnaast 
werd er aan het begin van de twintigste eeuw voor het eerst 
reclame gemaakt om toeristen te trekken. 

In de jaren voor de Tweede Wereldoorlog kwam het 
toerisme nog verder op gang door verschillende 
ontwikkelingen, zowel landelijk als lokaal. De VVV werd 
opgericht en de opkomst van de auto maakte het nog 
gemakkelijker om overal heen te reizen en ook om 
dagjes uit te gaan. In de gemeente Ede werden in die 
tijd het Nationaal Park de Hoge Veluwe en het Kröller-
Müllermuseum opengesteld. Dit waren natuurlijk van meet 
af aan toeristische trekpleisters. 

Hoe is het anno 2021 gesteld met het toerisme in de 

gemeente Ede? Ik zet even wat feiten op een rij:
-  Ieder jaar vinden er meer dan een miljoen toeristische 

overnachtingen plaats in de gemeente Ede;
-  De jaarlijkse bestedingen van alle bezoekers en 

recreanten samen in Ede bedragen ruim 160 miljoen 
euro; 

-  Er zijn de gemeente Ede meer dan 200 toeristische 
bedrijven en er hebben circa 3200 mensen werk in de 
toeristische sector. Dit is ongeveer 5,6% van de totale 
werkgelegenheid. 

We zien de Veluwe en de gemeente Ede in populariteit 
toenemen als het gaat om vakantie vieren. Er een tijd is 
geweest dat iedereen zoveel mogelijk naar het buitenland op 
vakantie ging, zowel met de auto als het vliegtuig. Vliegen 
werd steeds goedkoper en daardoor voor veel mensen 
betaalbaar. De laatste jaren, ook al vóór corona, zag je 
een kentering, waarin ook veel gezinnen er voor kiezen om 
juist in het binnenland op vakantie te gaan. Een belangrijk 
argument hiervoor is onze zorg voor de aarde en het 
milieubewustzijn. Drie keer per jaar met het vliegtuig een 
weekendje weg, kan dat nog als we ons zorgen maken om 
het milieu? Of is het net zo leuk om op een uur rijden van 
huis in de mooie Nederlandse natuur te zitten? Door corona 
is deze ontwikkeling in een stroomversnelling gekomen. 
We moeten nu in ons eigen land op vakantie en dat zorgt 
er voor dat we ons eigen land ook weer gaan ontdekken 

Ik ben een man die zijn vakanties graag in het buitenland doorbrengt, op plekken waar je toch net wat 
meer zekerheid hebt van de zon. Maar nu dit al zo’n anderhalf jaar niet kan, ben ik meer in mijn eigen 
woonomgeving op zoek gegaan naar ontspannende activiteiten. Daar komt natuurlijk bij dat ik alweer 
drie jaar wethouder recreatie en toerisme ben en hierdoor ook alle mooie plekken, leuke locaties en 
accommodaties te horen krijg en mag bezoeken. Om te kunnen ontspannen heb ik een mountainbike 
aangeschaft en ik fiets nu regelmatig door onze mooie natuur. De afgelopen tijd is er een aantal nieuwe 
mountainbikeroutes aangelegd. Die zijn erg leuk en uitdagend. Uiteraard beveel ik deze routes na een 
zekere leeftijd niet meer aan, maar gelukkig zijn er genoeg andere activiteiten ‘voor alle leeftijden’ in 
onze omgeving te ondernemen. Daar kom ik later op terug. Maar eerst gaan we terug in de tijd: hoe zag 
het toerisme er vroeger eigenlijk uit in deze gemeente?

(door: Peter de Pater, wethouder recreatie en toerisme)

Toerisme in Ede,  
      toen en nu

WETHOUDER AAN HET WOORD
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ontdekken of de trend van ‘op vakantie in eigen land’ 
blijvend is en hoe we hier als Ede mee omgaan, zodat er 
een goede balans is en blijft tussen natuur en recreatie. 

Maar waar zetten we ons nu en de komende jaren vooral 
voor in?
-  Veluwe beleving (cultuur en natuur) onder andere via 

recreatieve wandel- en fietsroutes. We faciliteren 
nieuwe vormen van routerecreatie door de aanleg van 
routenetwerken (mountainbike en ruiter- en menroutes).

-  We zetten in op aanbod rondom de onderscheidende 
thema’s voedsel en herinneringstoerisme (Airborne-
geschiedenis, militaire historie). Voorbeelden hiervan 
zijn het oriëntatiepunt op de Ginkelse Heide en er zijn 
bijvoorbeeld routes die leiden langs belangrijke plaatsten 
uit de Tweede Wereldoorlog, waarbij via infoborden de 
verhalen worden verteld. 

-  Veluwe is Nederlands populairste binnenlandse 
vakantiebestemming. Het doel is echter niet meer groei en 
het aantrekken van zoveel mogelijk bezoekers, maar een 
gezonde balans tussen natuur / bezoeker / samenleving 
(bezoekersmanagement en recreatiezonering).

-  Goede marketing en informatievoorziening zijn van belang. 
We willen het aanbod goed vindbaar en zichtbaar maken 
voor onze bezoekers. Hierbij helpt stichting Ede Marketing 
ons. Via internet kunnen bezoekers informatie vinden op 

www.bezoek-ede.nl. Ook zijn het afgelopen jaar het 
aantal VVV-punten uitgebreid, zodat ook op die manier 
informatie gegeven kan worden. 

Hoe kijken we naar de toekomst?
We hopen dat Ede over 25 jaar een grote, groene Veluwse 
gemeente is geworden, waar de balans tussen bezoekers, 
natuur en bewoners optimaal is. Met een gezonde natuur 
en dito economie. Bezoekers spreiden zich goed in tijd en 
ruimte, de recreatieve infrastructuur is hierop ingericht, 
waarbij duurzaam toerisme een grote rol speelt.

“Om te kunnen ontspannen heb ik een mountainbike aangeschaft 
en ik fiets nu regelmatig door onze mooie natuur”.



 
NIEUWE MEDEWERKERS

Mijn naam 

is Sandra 

Schortemeijer, 

ik ben 49 jaar 

en heb twee 

lieve, leuke 

dochters van 

23 en 21 jaar. 

Ik ben inmiddels al dertig jaar werkzaam 

in de ouderenzorg als Verzorgende IG. 

Vanaf 1 mei jongstleden ben ik dat mooie 

en dankbare werk gaan voortzetten 

in Wicherumloo, waar ik als vaste 

nachtdienst ben aangenomen. Ik kijk 

ernaar uit de bewoners te leren kennen 

en te mogen deelnemen aan een leuk en 

gezellig team in een huis waar de sfeer 

goed en gemoedelijk is.

Ik ben Evita 

Wagtho, 

mijn leeftijd 

is zeventien 

jaar en ik zit 

in het eerste 

jaar van de 

opleiding voor 

verzorgende IG. Ik heb eerst tien 

weken stagegelopen op Willinkhuizen 

in Wicherumloo. Omdat ik het werk zo 

leuk vind, blijf ik als oproepkracht in de 

weekenden en in de zomervakantie ben ik 

er de hele week. Ik word zorgassistent op 

de afdeling Willinkhuizen 1 en 2. Daar heb 

ik ontzettend veel zin in!

Per 1 april ben 

ik met een 

klein contract in 

dienst gekomen 

bij Bethanië voor 

het werk op de 

verschillende 

afdelingen van 

Kleinschalig Wonen. Ik ben Annemarie 

Boonzaaijer. Toen in 1999 onze oudste 

zoon is geboren, ben ik gestopt met 

werken buitenshuis. Ons gezin bestaat 

nu uit vader en moeder en zes gezonde 

kinderen. Nu de jongste van de 

basisschool is en er toch weer wat meer 

tijd over is in huis, heb ik bij Bethanië 

gesolliciteerd en ben ik aangenomen als 

helpende. Met de bewoners heb ik al 

kennisgemaakt en ondertussen ook al met 

verschillende collega’s. Ik hoop dat we 

met elkaar een goede tijd mogen hebben, 

waar ik overigens wel vertrouwen in heb. 

Hartelijke groeten allemaal en tot ziens!

Ik ben Annemijn 

Ploeg. Ik ben 

twintig jaar 

oud en op het 

moment zit ik in 

het tweede jaar 

van de opleiding 

verpleegkunde 

aan de Christelijke Hogeschool in Ede. 

Ik kom uit Harskamp en heb afgelopen 

jaren bij een supermarkt gewerkt, maar 

die tijd ga ik achter mij laten. Ik zie ernaar 

uit om als helpende + (oproepkracht) 

te gaan werken in Wicherumloo. Ik kan 

genieten van het contact met mensen om 

mij heen en hoop dit ook te kunnen doen 

aankomende zomer in Wekerom. Tot snel!

U kent het spreekwoord ”Vroeger was alles beter” wel. Met twee 
opgroeiende kinderen word ik thuis regelmatig geconfronteerd met leuke 
discussies over dit onderwerp. Ook zie ik de verschillen met vroeger, 
toen ik hun leeftijd had. Ik leerde op de technische school net een beetje 
werken met een computer. Dat was toen iets heel bijzonders. Het was ook 
de tijd dat je alleen thuis een telefoon had en onderweg gebruikmaakte 
van telefooncellen waar je kwartjes voor nodig had. Een wereld zonder 
computers en mobiele telefoons, dat is onze kinderen al bijna niet meer uit 
te leggen. Ik kijk er echter met genoegen op terug en denk soms zelfs wel 
eens dat het vroeger beter was.

Het afgelopen jaar was een bijzondere. De coronapandemie sloot 
de wereld af. Winkels en bedrijven sloten gedwongen de deuren. Als 
crisisteam moesten we besluiten om ook de deuren van Bethanië en 
Wicherumloo te sluiten. Dat was een moeilijk besluit dat ook sporen heeft 
getrokken in ieders leven. Daaraan denkend vind ik ook direct dat het 
vroeger beter was. Zoals in de betekenis van: “vroeger, toen je nog gewoon 
met z’n allen uit eten kon” of: “vroeger, toen de kinderen nog gewoon les in 
de klas kregen, in plaats van thuis achter de laptop” en zo kunnen we vast 
nog veel meer verzinnen.  

Waar het om gaat is dat we met zijn allen verlangen naar vroeger. Naar 
familie en vrienden ontmoeten, naar het fysieke contact. Oh het fysieke 
contact: wat hebben we dát gemist. Het kunnen vastpakken van vrienden 
en familie. We willen zo graag terug naar het “normaal” van vroeger, maar 
komt dat er ooit nog wel? Jawel, na regen komt zonneschijn. Daar houd ik 
mij dan ook maar aan vast. Veel mensen zijn inmiddels gevaccineerd en de 
besmettingen nemen af. We kunnen binnenkort weer vakantie houden, al 
zal dat anders zijn dan twee jaar geleden en ook anders dan daarvoor. De 
lockdown lijkt voorbij te zijn. We komen eruit, ik denk sterker dan ooit, en 
dan gaan we genieten als nooit tevoren. Maar tot die tijd weet ik één ding 
zeker: “Vroeger? Vroeger was alles beter!” 

Ben van Gils

Vroeger was 
alles beter…

COLUMN BEN VAN GILS

De lockdown lijkt 

voorbij te zijn. We 

komen eruit, ik 

denk sterker dan 

ooit, en dan gaan 

we genieten als 

nooit tevoren.
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Kayakken in Tsjechië

Picknick onder een oude boom

In 2014 gingen mijn man Ronald en ik op vakantie naar 
Tsjechië. Wij hielden erg van kajakken. We hebben dit ook 
vaak in de Ardennen gedaan en wilden dit ook in Tsjechië 
doen, in de rivier de Moldau. Wat we niet wisten is dat 
dat de stroming daar sterker dan in de Ardennen 
was, mede door de vele 
regenval in de weken 
daarvoor. We gingen vol 
goede moed van start, met 
onze waardevolle spullen in 
de afgesloten ton mee in de 
kajak. We stuitten al gauw 
op de hoogteverschillen 
in de rivier, waardoor er 
kleine watervalletjes waren 
ontstaan die we telkens over 
moesten.
Bij de eerste waterval 
kwamen we overdwars in het water te liggen en sloegen 
we om. Toen we weer bovenkwamen was de boot 
inclusief ton in de sterke stroming verdwenen. Ik kon op 
een eilandje in het midden van de rivier komen en Ronald 
zwom naar de overkant. Daar stonden mensen met een 

rubber boot die ons wel wilden helpen de kajak te zoeken. 
Ronald stapte in en toen kwamen ze langs mijn eilandje 
varen, waarna ik met een snoekduik in de boot moest 
zien te komen. Dit lukte gelukkig! Bij een pleisterplaats 

verderop waren mensen die 
onze kajak hadden gevonden 
en meegenomen. Wij waren 
helemaal gelukkig en vervolgden 
onze tocht. 
Met de aanlegplaats in 
zicht zagen we weer zo’n 
watervalletje in het zicht 
komen. Toen raakte ik wel flink 
in paniek, maar er was geen 
houden meer aan. Weer gingen 
we om en kopje onder. Ronald 
wist de boot vast te houden 

en naar de aanlegplaats te brengen, maar 
ik kwam aan de overkant weer aan wal. Daar pikten 
twee vrouwen in een bootje mij op en brachten  me  
naar de aanlegplaats. Twee jaren later gingen we weer 
in de Ardennen kajakken, maar dat was niet meer zo 
ontspannen als het daarvoor was…

Toen ik 21 was, deed ik in de zomervakantie 
een aantal weken vrijwilligerswerk bij 
Pilgrim Hall, een conferentiecentrum in 
Zuid Engeland. Pilgrim Hall was een oud 
Engels landhuis. Daarin waren grote kamers 
met hemelbedden, gekleurd tapijt en 
bloemetjesgordijnen. 

Beneden bevond zich een grote hal met houten trappen 
en balustrades. We moesten er natuurlijk gewoon 
werken, maar doordat het er zo mooi was, genoot ik er 
heel erg van! 
Op zondag gingen we als personeel naar de 
dorpskerk in het dorpje Uckfield. Het was een 
eeuwenoud, scheefgezakt kerkje, met een 
begraafplaats rondom. Na de dienst gingen we 
met de hele gemeente, inclusief de vicar (de 

dominee) op stap. We namen plaats op een open kar met 
strobalen erop, die werd getrokken door een tractor. We 
reden door het mooie landschap met de glooiende heuvels, 
dwars door de velden. Onder een grote oude boom stopten 
we om te picknicken en spelletjes doen. Kinderen en 
ouderen, iedereen deed mee! 
Als je vraagt naar een mooie vakantieherinnering, dan denk 
ik vaak aan dat moment. De gastvrijheid van de mensen 
in de kerk, het plezier, het rijden op de open kar door dat 
prachtige landschap en die picknick onder een oude boom. 
Het was allemaal even mooi. 

Naam:
Hanny Schlingmann
Bestemming:
Tsjechië

Naam:
Elise den Boer

Bestemming:

Zuid Engeland

Op de vluchtstrook in Oostenrijk
Het was in de zomer van 2008. Alweer enige jaren geleden 
dus. We reden in een BMW serie 3 Touring. Die was op dat 
moment al achttien jaar oud. We waren er al mee in Tsjechië 
geweest, vervolgens in Oostenrijk en in de zomer van 2008 
wilden we opnieuw naar Oostenrijk. 

Alles verliep zoals gepland maar toen we op de terugweg 
waren ging het mis. Ik zat op dat moment achter het stuur 
en reed op de linkerbaan. Er waren totaal drie rijstroken. 
Manlief zat naast mij, twee kinderen zaten achterin en twee 
andere kleintjes op het bankje in de kofferruimte. Ik had 
een behoorlijke snelheid – we reden immers op een Duitse 
autobaan – toen opeens alle lampjes op het dashboard op 
rood sprongen. Ik merkte dat ik geen gas meer kon geven. In 
een reflex keek ik in de spiegel, daarna over mijn schouder 
en stuurde ik van de linkerbaan naar de vluchtstrook. Ik liet 
de auto gewoon helemaal uitrijden. Als je dan uiteindelijk 
stilstaat voel je wel je hart bonken en bedenk je dat het ook 
heel anders had kunnen gaan… 

Het was op dat moment avond want we wilden graag ´s 
nachts rijden. Daar stonden we dan, in de berm met het 
razende verkeer langs ons heen. We hadden de Adac (de 
Duitse ANWB) gebeld en die zouden komen. We zijn achter 
de vangrail in de berm gaan zitten. Voor de kinderen wilde 
ik per se rustig blijven. Ik geloof dat ik verhaaltjes heb 
verteld om hun aandacht van de akelige situatie maar zoveel 
mogelijk af te leiden. De oudste was toen negen en de 
jongste nog maar drie jaar.

Eindelijk kwam de Adac. Na even gekeken te hebben zagen 
ze dat er niets meer aan te maken viel. De auto moest op 
de aanhanger en wij voorin deze wagen. We waren vlak bij 
de grote stad Würzburg, dus daar werden we heengebracht. 
De auto werd, nadat wij bij de Adac waren afgezet, naar de 
sloop gebracht… 
Er zat voor ons niets anders op om een hotel te zoeken, 
want we konden die avond niet meer worden geholpen aan 
een vervangende auto.  Daar loop je dan rond middernacht, 
want zo laat was het ondertussen geworden, met je kinderen 
door die grote stad. Die nacht hebben we niet echt lekker 
geslapen en ook bij het ontbijt hebben mijn man en ik niet 
bepaald genoten. De kinderen vonden het trouwens prachtig! 
Toen moesten we op zoek naar een autoverhuurbedrijf. Daar 
liepen we weer door de grote en warme stad. Uiteindelijk 
kwamen we bij Hertz. Daar konden we een Volkswagenbus 
huren. Voordat alles was geregeld met betalen en zo waren 
we weer uren verder. Met het busje zijn we naar de sloop 
gereden om onze spullen en de dakkoffer mee te nemen 
en om afscheid te nemen van ons trouwe beestje, dat ons 
toen behoorlijk in de steek had gelaten. Het bleek dat de 
aandrijfstang was gebroken.

De dakkoffer hebben we gelukkig op de hoofdsteunen van 
de voorstoel en de stoel daarachter kunnen leggen zodat 
de kinderen nog op de stoel, onder de dakkoffer, konden 
zitten. Het was een mooi busje en we zaten heel gerieflijk. 
Zo kwamen we dus een dag later thuis dan gepland na een 
hoop te hebben meegemaakt.

Naam:
Pietie van der Tas
Bestemming:
Oostenrijk
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Mijn ‘vaarvakanties’ 
Als ik aan mijn vakanties denk, dan komt de bootreis als 
eerste bij mij op. Ik ga al jaren als kok een week mee met 
een hospitaalschip. De bootreis gaat uit van Voor Elkaar 
Vakantieweken. Als ik moet 
uitleggen hoe mooi en bijzonder 
dat werk is, zeg ik vaak: ‘Als mijn 
man mij zou laten kiezen tussen 
een week naar Zeeland met mijn 
gezin of zonder hen een week met 
de boot mee, dan kies ik voor de 
bootreis! Hoe lief en dierbaar m’n 
gezin ook is.
We varen elk jaar een week door 
Nederland, met totaal honderd 
passagiers. Met veel zorg maken 
we van ‘s morgens vroeg tot 
‘s avonds het eten klaar. Daar 
genieten de gasten erg van. ‘s 
Middags gaan de gasten vaak van 
boord, om bijvoorbeeld een stadswandeling te maken of 
een vossenjacht te doen. Er zijn veel mooie momenten 
in zo’n week: de gasten wakker zingen, een high tea 

verzorgen, Bijbelstudies, kerkdiensten, en samen creatief 
bezigzijn. Dit alles mis ik nu enorm, omdat we vanwege 
corona niet mogen uitvaren. Ik mis de saamhorigheid 

met alle vrijwilligers en ik mis het om de 
gasten een onvergetelijke vakantie te 
geven.
Als laatste nog een anekdote. Regelmatig 
komt de bootreis te sprake als we het 
in een gesprek over een leuk stadje 
hebben. Dan zeg ik: ‘Ja, dat is een mooi 
stadje, daar ben ik met de boot geweest!’ 
Dan zegt mijn man daar direct achteraan: 
‘Even voor de goede orde: wij hebben 
geen boot, maar mijn vrouw gaat elk jaar 
met een hospitaalschip mee’.

Ik kijk ernaar uit om weer te mogen 
varen langs alle mooie plekken van 
Nederland en de gasten van een 

onvergetelijke week te laten genieten. Het leukste 
zou natuurlijk zijn als ik bewoners van Bethanië ga 
tegenkomen...

Naam:
Marieke Blotenburg
Bestemming:
Hospitaalschip

Familiehereniging in Taiwan
In 2014 leerde ik mijn man kennen. 
Toen was ik al bekend met zijn 
geboorteverhaal. 

Hij is namelijk geboren in Taiwan. Toen hij drie maanden 
oud was kwam hij naar Nederland. Ondanks een ander 
uiterlijk is hij dus een echte Nederlander. Om zijn wortels 
beter te leren kennen, boekten wij in het najaar van 
2016 een vakantie naar Taiwan. Tijdens een eerdere reis 
was er al contact geweest met zijn biologische moeder 
en zijn oma, maar… hij wist ook dat hij nog een broer 
had. Zijn broer zelf wist daar toen nog niets van. Om 
een lang verhaal kort te maken: tijdens die reis vond 

de eerste ontmoeting plaats tussen de broers. Het was 
heel bijzonder om de onderlinge gelijkenissen te zien 
en daarbij de verbondenheid, ook al konden we elkaar 
niet verstaan door de taalbarrière. Wij sloten onze reis 
af in het puntje van Taiwan. Daar op het strand bij de 
opgaande zon knielde mijn man neer en heb ik ‘ja’ gezegd 
op de ene grote vraag: ‘Wil jij met mij trouwen?’ Het was 
kortom een reis om nooit meer te vergeten.

Naam:
Rianne de Kluijver

Bestemming:
Taiwan In de zomer 1992 waren mijn vrouw en ik pas getrouwd. 

Onze vakantie naar Frankrijk dat jaar zou de eerste keer 
zijn dat we in het buitenland zouden recreëren. 
Omdat ik vóór onze trouwdag mijn auto had verkocht 
teneinde mijn vrouw te kunnen trouwen (grapje hoor), 
moesten we dus met de trein naar de Ardèche. Vanaf 
het station van het provinciestadje Montélimar was het 
nog wel een half uur met de bus naar onze camping 
met Nederlandse eigenaars. Heerlijke camping, heerlijk 
weer. Maar het zonder auto bereizen van het Franse 
binnenland bleek een onmogelijkheid. Niet alleen was 
er amper openbaar vervoer, maar reden de bussen 
seulement wanneer men daar zo eens zin in had. 
Gelukkig konden we liften en was ik niet te beroerd 
om mijn toen nog piepjonge en bloedmooie vrouw in 
te zetten om snel samen een lift te krijgen naar het 
volgende interessante provinciestadje. Na een tijdje 
stopte er een afgetrapte Renault 5 met twee haveloos 
uitziende, langharige jongeren voorin en een lege 
achterbank die bezaaid was met lege bierflesjes, 
sigarettenpakjes en andere niet heel koosjere 
zaken. We twijfelden even, maar besloten toch 

in te stappen. Toen volgde er een rit die we nooit 
meer zouden vergeten. De besturende vagebond van 
het tweetal scheurde er met ware doodsverachting 
op los. De rit ging grotendeels van de berg omlaag, 
maar de vele scherpe bochten die grensden aan diepe 
ravijnen werden letterlijk ongeremd genomen, waardoor 
de schokbrekers van de aftandse rammelbak het 
uitgierden, maar niet van de pret. Het enige dat nog 
sneller ging dan deze voiture extraordinaire waren onze 
schiet- en smeekgebeden. Toen de Fransozen trouwens 
hoorden dat wij uit Les Pay-Bas kwamen, was de eerste 
vraag of wij daar in Amsterdam een goede coffeeshop 
wisten. Groot was hun verbazing te horen dat wij niet 
‘rookten’. Beiden partijen moeten elkaar kortom erg 
zijn tegengevallen: het gannef uit de Provence en het 
kraakheldere jonge christelijke stel uit de Lage Landen. 
Hadden we misschien toch niet wat langer op de bus 

moeten wachten, 
voordat we 
onze duimen 
opstaken? (zie 
deel twee)
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De bus gemist (1)

De bus gemist (2)
Op de bus wachten heeft alleen zin als die ook komt. 
We waren later die vakantie een dagje uit geweest naar 
Montélimar. Voordat we daar een restaurantje zouden 
opzoeken, liepen we nog even naar het busstation en 
om te kijken naar de vertrektijd van de laatste bus 
richting de camping. Na een heerlijk diner, avec du vin 
et du pain, liepen we naar de bus die om 20.30 uur 
zou vertrekken. Toch? Toen bleek dat we verkeerd had 
gekeken: de laatste bus ging een uur eerder. Omdat ons 
vakantiebudget al enorm was geslonken, besloten we 
te gaan lopen in de hoop weer een lift te krijgen. Het 
liefst van een iets lager clochardgehalte dan de eerste 
keer (zie deel 1). Dat laatste leek even te lukken: we 
werden weliswaar snel opgepikt door nettere jongeren, 
maar werden een teleurstellende twee kilometer 
verderop al weer afgezet. Zij waren toen al thuis. Wij 
niet: nog negentien kilometer te gaan. Dapper stapten 

we door, totdat we niet meer konden en het inmiddels 
al aardedonker was geworden op het Franse (niet zo 
heel erg platte) land. Op dat moment naderden we een 
zeer luidruchtig dorpscafé, waar we al schreeuwend en 
gebarend de eigenaar konden bewegen om voor ons dan 
toch maar die dure taxi te bellen. Twintig minuten later 
kwam die en vertrok richting onze camping. Maar in 
tegenstelling tot alle andere auto’s die we die nacht zagen 
voorbij scheuren, hield deze chauffeur de taxi zich akelig 
nauwkeurig aan de maximumsnelheid. Waardoor onze rit 
per tik duurder en duurder zou gaan uitvallen. Hij deed het 
er natuurlijk om, deze dief van onze portefeuille. Ruim tien 
kilometer verderop, vijfentwintig minuten later en bijna 
tweehonderd Franse francs lichter kwamen we bij de 
camping aan. Nooit, maar dan ook nooit, zouden wij weer 
sans automobile naar Frankrijk gaan. We hadden niet 
alleen de bus, maar ook heel erg een eigen auto gemist.

Naam:
Silvester van der Pol

Bestemming:
Frankrijk



Verzekeren is zorgen voor elkaar

Wij willen mensen helpen om van betekenis te zijn, voor zichzelf 
en anderen. Dit doen we door geloof, zorg en hulp bij elkaar 

te brengen. Via vergoedingen voor christelijk verantwoorde zorg, 
services en met ons programma Zorgen voor elkaar.

We zetten ons in voor sterke relaties
We helpen partners hun relatie goed te houden. Met relatieavonden, 

een relatiespel en vergoedingen voor relatiecursussen en relatietherapie. 
En we helpen ouderen en hun kinderen om ervoor elkaar te zijn. 

En elkaar te begrijpen. Met gesprekskaartjes, een podcastserie en tips. 
Ook als u nog geen klant bent, helpen we u graag.

Meer informatie?
Kijk op prolife.nl/zorgenvoorelkaar
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PUZZELPAGIN
A

Oplossing:
Dhr./Mw.:

Straat:                 nr.: 

Postcode:        Plaats:

Telefoonnummer:

Wint u graag een bos bloemen? Puzzel mee!
Maak alle puzzels op deze pagina en win een fleurige bos 
bloemen. Vul uw  gegevens in, lever dit vel uiterlijk 1 augustus 
2021 in bij de receptie en doe mee!

            

De oplossing van de vorige woordzoeker was het woord ‘opstanding’. 
De winnaar is geworden: mw. Roeleveld, zij ontving  daarvoor een prachtig 
boeket bloemen (zie foto).

VOLG DE STIPPEN...

Hier beginnen

PUZZELPAGIN
A

WOORDZOEKER SUDOKU

Z O S Z W E M B A D

N Z P A R A S O L N

E B E R Z O N B V P
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W B L I L A R R K L

A U E J U N O B A M

R I T S S G L E N B

M T J J S M I C T O

T E E E E A J U I O

E N S S N T K E E M

Barbecue Palmboom Warmte
Buiten Parasol Zee
Hangmat Spelletjes Zon
IJsjes Vakantie Zwembad
Klussen Vrolijk
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Janssen
Elektra

Otterloseweg 76A, 6733 AN WEKEROM
(0318) 591959
info@janssenelektra.nl
www.janssenelektra.nl

Het juiste adres
Voor verkoop en snelle reparaties van alle merken witgoed en andere 
elektronische (huishoudelijke) apparaten bent u bij ons aan het juiste 
adres. Ook verzorgen wij graag al uw elektrische (kracht-) installaties. specia l is t

BEGRAFENISONDERNEMING

VAN HOLLAND

LUNTEREN E.O.

J. van Holland | 0318 48 47 44 | 06 21 51 07 35

G. J. Rijswijk | 0318 48 38 37 | 06 20 49 27 97

Wij verzorgen alleen begrafenissen.

v a n h o l l a n d b e g r a f e n i s . n l

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 

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 Frankeneng 14, 6716 AA  EDE - 0318-241001

info@zorgtotaalwinkel.nl - www.zorgtotaalwinkel.nl

ROLLATORS
ZEER RUIM ASSORTIMENT

TOT 7 JAAR GARANTIE

GROTE VOORRAAD

KOM LANGS!

SLIJPKRUIKWEG 30, EDE  
WWW.MAXSTEIN.NL
TELEFOON 0318 612 154

Wij werken samen met

KOM LANGS BIJ MAXSTEIN EN MAAK EEN PROEFRIT
OP EEN SPORTIEVE OF STADS E-BIKE!

Klanten
beoordelen ons
met een 9,2

OP EEN SPORTIEVE OF STADS E-BIKE!OP EEN SPORTIEVE OF STADS E-BIKE!

MAAK KENNIS MET ELEKTRISCH FIETSEN

Ga naar
www.maxstein.nl

en maak zelf online
een afspraak!



Dijkgraaf 24
6721 NK Bennekom
Tel. 0318 414 451

Eikenlaan 5
6721 DM Bennekom
Tel. 0318 419 407

www.bakkerijtenveen.nl

Een afscheid is definitief, maar herinneringen zijn onuitwisbaar.

Schaapsweg 79 • 6712 CC  Ede • 0318 - 650 000 • zorgvooruitvaart.nl

Een laatste afscheid, een laatste groet. Daar dragen wij met liefde en 
betrokkenheid zorg voor. Als een warme familieband rondom elke familie. 
Voor onze families vervullen we elke laatste wens. 
Bij elke uitvaart staan wij u bij.  Dank u wel voor uw vertrouwen.


