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Voorwoord
VAN DE BESTUURDER

We bidden en vertrouwen dat onze God zo bij ons blijft; 
ook als we verdriet en gemis ervaren.
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Willy de Groot - van Saane

De rode draad door deze 
Wegwijs is een van onze 
speerpunten uit het 
kwaliteitsplan: ’Boeien & 
Verbinden’. Elders in deze 
uitgave schrijf ik daar 
inhoudelijk iets over.  

In dit voorwoord wil ik graag 
mijn dank uitspreken naar alle 
collega’s, bewoners, cliënten 
en familieleden. Dank voor de 
verbinding die er mocht zijn in 
de afgelopen periode waarin het 
coronavirus heeft geleid tot een 
crisis; ook op onze locaties en bij 
onze teams. 

Als viruspreventieteam hebben 
we veel maatregelen moeten 
treffen om de crisis beheersbaar 
te houden. Deze maatregelen 
hebben veel van u en jullie 
gevraagd. Het was heel intensief 
en het heeft ook veel energie en 
emoties gekost. Tegelijkertijd 
ben ik u ontzettend dankbaar 
voor de wijze waarop u en 
jullie zijn omgegaan met alle 
veranderingen. 

Na een lange periode van 
intensieve maatregelen is het nu 
mogelijk om weer te versoepelen. 

Wat fijn om elkaar weer ‘gewoon’ te 
ontmoeten en samen gebruik te kunnen 
maken van het restaurant. 

Wat heerlijk dat we onze ’buren’ uit de 
wijk, uit de Oldenhof en de Platteelhof weer 
kunnen ontvangen. En wat hebben we de 
gezamenlijke kerkdiensten gemist. 

Uiteraard blijven wij als viruspreventieteam 
zeer alert en dat vragen we ook aan iedereen 
die om onze bewoners en cliënten heen 
staat; zij vormen nog steeds een kwetsbare 
doelgroep.

Naast het feit dat we samen een intensieve 
periode achter de rug hebben, zijn er ook 
veel mooie momenten geweest. Momenten 
waarvan we nu weten dat we ons met elkaar 
verbonden wisten, maar nog belangrijker, 
momenten waarvan we hebben ervaren dat 
onze God voor ons heeft gezorgd. Dwars door 
deze crisisperiode heen heeft Hij ons geleid 
en heeft Hij voor ons gezorgd. We bidden en 
vertrouwen dat onze God zo bij ons blijft; ook 
als we verdriet en gemis ervaren. Degenen 
die langdurig met de verschijnselen en de 
gevolgen van het virus te maken hebben 
wensen we van harte een goed herstel toe. 

Deze uitgave van Wegwijs komt middenin de 
lijdenstijd uit. Wij gedenken deze weken hoe 
onze Heere Jezus Christus voor ons heeft 
geleden en zien tegelijkertijd uit naar het 

komende feest van Pasen. Lijden is ook in 
Bethanië niet onbekend. Het ouder worden 
en oud zijn brengt niet alleen lichamelijke 
ongemakken met zich mee, maar nodigt 
ook uit tot reflectie op het aardse leven. Wij 
zijn heel blij met de bijdrage van een van 
onze bewoners, dominee T. van ’t Veld, die 
reflecteert op de betekenis van de naam van 
onze stichting en ons huis in Ede. Daarbij doet 
hij een voor hem schokkende ontdekking. 
Maar hij komt daarna tot de ontdekking dat 
er een Bijbelse wijsheid in deze naam zit 
verscholen, die enorm tot troost kan zijn. 
Juist voor wie ervaart en beseft dat het leven 
lang niet altijd op rolletjes loopt. 

We mogen vanuit de liefde die we van onze 
God ervaren omzien naar elkaar, in deze zo 
ingewikkelde tijd. De opgang naar Pasen mag 
ook het begin vormen tot een hernieuwde 
blik naar de ander, naar onze naaste, naar 
elkaar. De Heere God verbindt ons aan elkaar, 
niet alleen met Pasen, maar het hele jaar 
door. Dwars door het lijden geeft Hij ons het 
nieuwe leven en een (hernieuwde) blik op 
elkaar en blijde hoop voor de toekomst.

Willy de Groot-van Saane
Raad van Bestuur



Toen Jezus Zijn moeder zag en de discipel die Hij liefhad, bij haar zag staan, zei Hij 
tegen Zijn moeder: Vrouw, zie, uw zoon.
Daarna zei Hij tegen de discipel: Zie, uw moeder. En vanaf dat moment nam de 
discipel haar in huis. 

(Johannes 19 : 26,27) 

De gekruisigde Christus 
verbindt ons aan elkaar
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Het ontroert ons dat Jezus 
Christus in het zware lijden aan 
het kruis niet aan Zichzelf denkt 
maar aan allen die Zijn hulp en 
redding nodig hebben. Hij is in 
Zijn lijden en sterven bezig om 
mensen te behouden. Voor hen 
die Hem kruisigden bad Hij: 
Vader, vergeef het hun, want zij 
weten niet wat zij doen. Geen 
wraak maar vergeving begeerde 
Hij voor hen bij de Vader.
En tegen de moordenaar 
aan Zijn rechterzijde zei Hij: 
Voorwaar zeg Ik u: Heden zult 
u met Mij in het paradijs zijn. In 
Zijn verzoenend lijden en sterven 
zal Hij de hemelpoort voor deze 
berouwhebbende moordenaar 
openen. Vanaf het kruis mocht 
hij naar het Vaderhuis. 
Hij vergeet ook niet Zijn eigen 
moeder Maria die bij het kruis 
staat samen met de discipel 
Johannes. Wat heeft Maria 
het ontzettend moeilijk dat zij 
haar Zoon ziet sterven aan het 
kruis op Golgotha. Een zwaard 
gaat door haar ziel heen, zoals 
Simeon in de tempel al van 
Maria geprofeteerd had toen 
Jezus nog maar een baby was.

Jezus Christus spreekt Zijn 
eigen moeder aan met vrouw. 
Dat lijkt op het eerste gehoor 
oneerbiedig, maar dat is hier 
beslist niet het geval. Hij heeft 
altijd eerbied voor haar gehad en 
dat is zeker niet minder bij Zijn 
sterven. Maar Hij moet nu echt 
helemaal afstand gaan nemen 

van Zijn moeder, Hij moet haar 
loslaten. De bloedband wordt 
doorgesneden. Zij zal geen 
moeder meer voor Hem kunnen 
zijn. Zij verliest haar Zoon, 
maar zij krijgt Hem terug als de 
Zaligmaker van haar zonden. 
Ook Maria moet immers gered 
worden.
Jezus Christus staat helemaal 
in dienst van Zijn Vader om ook 
Maria zalig te maken. Niet als 
moeder, maar als vrouw krijgt zij 
redding door Jezus Christus.  

Vrouw, zie, uw zoon. En dan 
is hier de zoon Johannes, de 
discipel die Jezus liefhad. 
Johannes wordt nu de zoon van 
Maria in geestelijke zin. 

Hij zal als zoon zorgdragen voor 
Maria in deze zware dagen 
van verdriet en rouw rond het 
sterven van Jezus Christus aan 
het kruis. Als zoon wordt hij nu 
ook de mantelzorger voor Maria 
die al jaren weduwe is. Maria 
zal van Johannes de zorg krijgen 
die zij nodig heeft. Vooral in 
geestelijk opzicht zal Johannes 
haar tot grote steun zijn. 
Wat geweldig mooi dat de 
gekruisigde Christus Maria en 

Johannes aan elkaar verbindt. 
Jezus Christus verbindt in Zijn 
lijden en sterven niet alleen 
Maria en Johannes aan elkaar, 
maar Hij doet dat bij allen die 
in Hem geloven. Alle gelovigen 
zijn in geestelijke zin broeders 
en zusters van elkaar. Zij zijn in 
Christus met elkaar verbonden 
en dragen liefdevolle zorg voor 
elkaar. Vooral in de moeilijke 
momenten van het leven is deze 
trouwe zorg heel belangrijk. 
Laat in Bethanië en in 
Wicherumloo zichtbaar zijn dat 
wij door de gekruisigde Christus 
aan elkaar verbonden zijn in 
zorgzame, dienende liefde. 

Zie hoe Jezus Christus tot in 
de bittere kruisdood gediend 
heeft om ons te redden. Wat 
een onvoorstelbaar grote liefde. 
Zijn reddende liefde verbindt 
ons aan Hem en aan elkaar 
tot een liefdevolle, zorgzame 
gemeenschap. 
In deze gemeenschap 
bemoedigen en troosten wij 
elkaar als broeders en zusters 
die samen heenreizen naar het 
hemels Vaderland waar geen 
moeite, zorg, pijn en verdriet 
meer zullen zijn. De gekruisigde 
en opgestane Christus geeft 
ons licht en uitzicht op deze 
stralende toekomst.

        D.C. Floor

Alle gelovigen zijn 
in geestelijke zin 

broeders en zusters 
van elkaar



PAASVERHAAL

De centurio 
gelooft in Jezus

(www.bijbelverhalen.nl)

Slapen overdag lukt meestal niet zo best. Alexander, 
Romeins Centurio in het achtste legioen, woelt 
onrustig op zijn bedbank om en om. Hij heeft 
deze nacht dienst gedaan bij de aanhouding en 
het verhoor van Jezus van Nazaret. Pas tegen 
de ochtend is hij in zijn bed gedoken. Maar de 
belevenissen van die nacht spoken nog door zijn 
dromen.

Hij is in de Arena in Rome. Duizenden mensen 
stampen opgewonden op de tribunes. In het 
strijdperk middenin vecht een ongewapende 
gladiator met een monsterachtig beest, een soort 
draak. Alexander heeft een vreemd gevoel dat hij 
die man kent. De draak valt aan, vermorzelt tussen 
zijn bloeddorstige kaken de hiel van de held… Het 
stadion brult van opwind¬ing: ‘Doodt hem!’

Ineens weet Alexander het. Die moedige strijder is 
rabbi Jezus!!

Badend in zijn zweet wordt hij wakker. Wat een 
gruwelijke droom. Jezus zal nu wel gekruisigd zijn. 
Geen enkele invloedrijke vriend had hij om hem 
in bescherming te nemen. Alexander wrijft over 
zijn ogen. Van slapen komt nu niets meer. Hij kan 
eigenlijk net zo goed gaan kijken naar die kruisiging. 
Met een bel roept hij zijn persoonlijke slaaf en geeft 
hem opdracht om zijn paard te zadelen.
 
’t Is vreemd stil in de straten van Jeruzalem. Ook 
in de poort, waar anders zoveel mensen zich 
verdringen is niemand te zien. Maar hoe dichter 
bij Golgota, hoe drukker het wordt. Honderden zijn 
gekomen om de terechtstelling bij te wonen. Het 
paard moet stapvoets verder gaan. Alexander laat 
het een paar keer steigeren. Dat helpt. Bij het zien 
van zijn prachtige witte cape en de bepluimde helm 
gaat men snel opzij.

Drie kruisen staan opgericht op de vuilstortplaats 
Golgota. Rabbi Jezus hangt in het midden. Rondom 
de plaats van de terechtstelling hebben soldaten 
een stuk grond afgezet met hun rechthoekige 

schilden. Alexander informeert bij zijn optio, zijn 
plaatsvervanger, hoe alles is gegaan. Er zijn geen 
problemen. De terechtstelling is goed geregeld.

Vanuit de menigte klinken spottende opmerkingen 
aan het adres van rabbi Jezus. Alexander, die de 
droom niet vergeten kan, kijkt eens naar hem. 
De man lijdt vreselijk. Hun blikken kruisen elkaar. 
Waarom gaat Alexanders hart nu sneller kloppen? 
Wordt hij oud? Kan hij geen lijden meer zien? Hij 
heeft toch in de Arena’s ontelbaar velen hun laatste 
doodsstrijd zien strijden. Waardig sterven. Dat werd 
hen al jong geleerd…

Alexander wendt zijn blik af. Pft! Wat is het heet zo 
midden op de dag.

Midden op de dag?? Vreemd. Het licht wordt zo 
onwerkelijk roodachtig. Het is de zon! Er is een 
stuk uit de zon!… En dat stuk wordt merkbaar 
groter. Wat is dat?  Zou de wereld vergaan? De 
toeschouwers beginnen te gillen en rennen in 
paniek naar huis. Ook de soldaten worden onrustig. 
Alexander kalmeert ze met een kort bevel. IJselijk 
langzaam kruipt de schaduw over de zon, totdat 
er nog slechts een rode krans over is. En op dat 
donkerste moment, om ongeveer drie uur, hoort 
men plotseling klagend roepen van het middelste 
kruis.

‘Eli, Eli, lama sabachtani?’ (God, God, waarom 
verlaat gij mij?)

Een rilling gaat door de soldaten heen. Dit is zo in 
en indroevig. Een achtergebleven Farizeeër probeert 
echter de lachers op zijn hand te krijgen door 
spottend op te merken: ‘Hoor eens. Hij roept Elia’

Iemand steekt Jezus een spons met zure wijn 
toe op een rieten stok. Neemt hij het? Hoor, voor 
de laatste keer roept hij: ‘Vader!!’ Het geluid 
weerkaatst tegen de muren van Jeruzalem.

‘Vader… in uw handen… beveel ik mijn geest!’
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Het lichaam schokt. Het hoofd valt op de borst. Jezus 
is dood. Gelijk daarop… gaat er een golving door het 
land, alsof het land zee geworden is. Een aardbeving. 
Alles wordt opgetild, geschud en weer neergesmeten. 
Diep in de buik van de aarde borrelt het. ’t Is of zij 
deze bijzondere man uit wil spugen. Doodeng!
 
Alexander is afgestapt en kalmeert zijn angstige 
paard. Hij laat zijn gevoelens nu de vrije loop. Dit 
heeft met Jezus te maken. Vast. Zo sterft geen 
gewoon mens.

‘Bij Jupiter!’ roept hij uit. ‘Deze mens was een 
godenzoon!’

En al zijn manschappen, inclusief de optio, zijn 
het hiermee eens. Dit feit maakt Alexander erg 
van streek. Hij wordt er misselijk van. Heeft hij 
meegewerkt aan de dood van een God? Dan is 
hij vervloekt. Als verdoofd voert hij de rest van de 
dag zijn plicht uit, terwijl de zon beetje bij beetje 
terugkeert.
 
Het is twee dagen later. Een bijzondere dag voor 
centurio Alexander. Vandaag zal hij zijn legioen 
verlaten. Twintig lange jaren heeft hij de keizer 
gediend. Nu wacht hem rijkdom en eer. Als die vloek 
van de dood van Jezus niet over zijn leven lag, zou 
Alexander nu echt gelukkig zijn…

Voor het laatst gaat hij lopend, slechts vergezeld van 
zijn persoonlijke slaaf, zijn wacht inspecteren. Die is 
door Pilatus bij Jezus’ graf neergezet op verzoek van 
de Hogepriester. Men vreesde dat Jezus’ volgelingen 
zijn lijk zullen roven. Onzin natuurlijk, maar ja…

Als Alexander de hoek omslaat, botst er bijna iemand 
tegen hem aan. Het is Maria Magdalena. Alexander 
kent haar wel. Vroeger was ze het liefje van de 
soldaten, maar tegenwoordig een volgeling van 
Jezus. Maria heeft nogal haast. Opgewonden zegt ze: 
‘O, sorry, centurio. Ik wist niet dat u… Ze hebben….’
‘Wat hebben ze?’ ondervraagt Alexander haar. 

Hebben zijn soldaten haar misschien kwaad willen 
doen? Het zijn niet van die lieve jongens. Nee, Maria 
heeft iets heel bijzonders beleefd. Het gaat over 
Jezus, de Gekruisigde. Hij LEEFT!!  Ze heeft hem zelf 
gezien. Alexander staat als aan de grond genageld. 
Jezus leeft?? Onderzoekend kijkt hij Maria aan. Ze 
is toch niet dronken of ziek? Nee, beslist niet. Bijna 
juichend vertelt ze het verhaal. Heeft de centurio 
die aardbeving niet gevoeld, een half uur geleden? 
Toen was zij met nog twee vrouwen juist onderweg 
naar het graf om het lichaam van Jezus opnieuw te 
balsemen. Maar bij het graf zat… een engel, zijn 
uiterlijk als de bliksem en zijn kleed wit als sneeuw!!

‘Waar was de wacht dan?’ informeert Alexander 
nogal nuchter.

‘Flauwgevallen of gevlucht!’ lacht Maria. Rap vervolgt 
ze: ‘De engel zei: ‘Wees niet bevreesd. Jezus is 
opgestaan! En even later…(Maria’s ogen stralen) 
zagen we hemzelf!!’

Alexander heeft genoeg gehoord. Zonder te groeten 
holt hij naar de graftuin. Niemand te zien. Geen 
wacht en geen engel. Het graf is open. Je kunt er 
zomaar binnengaan.

Dan knielt de centurio bij de bank neer, waarop de 
windsels nog liggen. O ja, hij gelooft ook zonder te 
zien.

‘Vergeef mij, Jezus,’ snikt hij. ‘Ik wist niet wat ik 
deed.’

Voortaan dient Alexander niet meer de keizer, maar 
Jezus. De vloek is opgeheven.
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De basis voor goede kwaliteit van leven 
en zorg in het verpleeghuis zijn goed 
opgeleide en gedreven beroepskrachten 
die er zijn voor de ander, die oplettend en 
nieuwsgierig zijn en zich daarom blijven 
ontwikkelen om samen met alle anderen 
steeds te zorgen voor de best mogelijke 
persoonsgerichte zorg.   

Deze prachtige visie kreeg ik onlangs mee in 
een leergang die ik mag volgen en deze visie 
geldt uiteraard ook voor onze extramurale 
en hospicezorg. Het is ook de basis voor de 
uitgangspunten in ons kwaliteitsplan waar we dit 
jaar mee werken. 

Of we wat dat betreft op ‘het goede spoor’ 
zitten, meten we door middel van de 
cliënttevredenheidsenquêtes. En hoewel we altijd 
blijven leren (ook van onze fouten) en ontwikkelen, 
mogen we dankbaar zijn dat er heel veel goed gaat! 

Uit een positieve cliënten-en medewerkers tevreden-
heid blijkt dat we ons aan elkaar ver bonden weten 
en vaak net dat stapje extra voor de ander willen 
en kunnen zetten. 

BOEIEN EN VERBINDEN; het thema van deze 
Wegwijs, is een van de speerpunten uit het 
kwaliteitsplan. Om waardevolle zorg te bieden 
aan onze bewoners en cliënten hebben we 
de verbinding onderling hard nodig. Nu de 
versoepelingen van de coronamaatregelen op 
gang zijn gekomen, hopen we dan ook weer 
de rondetafelgesprekken te organiseren waarin 
deelnemers (een gemixte groep medewerkers) 
samen met MT-leden en coördinatoren, de 
dagelijkse gang van zaken rond het primaire 
zorgproces bespreken. Als MT willen we graag met 
deze laagdrempelige gesprekken de verbinding met 
alle medewerkers van de organisatie versterken. 

Voor intern gebruik blijft ons digitale platform 
intranet een belangrijk middel om kennis, 
ervaringen en succesverhalen en activiteiten te 
delen. Heel boeiend en heel verbindend! 

Naast de professionele zorg is participatie van 
mantelzorgers onmisbaar. Bethanië is erop gericht 
bewoners in staat te stellen hun zelfstandige 
leefwijze te herstellen en/of zo lang mogelijk te 
handhaven, in een comfortabele woonomgeving. 
Wanneer een zelfstandige leefwijze niet meer 
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(volledig) mogelijk is, wordt ernaar gestreefd 
deze leefwijze zoveel mogelijk voort te zetten 
met hulp van hun mantelzorgers, zoals familie, 
vrienden of anderen uit het eigen netwerk, die 
betrokken zijn bij het leven van de bewoners. 
Bethanië wil dat familie/mantelzorgers zich 
gezien, gehoord en betrokken voelen om 
deel uit te maken van de dagelijkse zorg en 
aandacht voor de bewoners. Dit betekent dat 
we de verbinding zoeken met de mantelzorgers 
om met hen concrete afspraken te maken 
over de uitvoering en ondersteuning van de 
zorg. We informeren onze mantelzorgers via 
informatiebrieven, bijeenkomsten of betrekken 
hen bij activiteiten. 
 
In 2022 wordt bijvoorbeeld voor de afdeling 
kleinschalig wonen een mantelzorgavond 
georganiseerd. Daarnaast wordt familie actief 
betrokken bij de zorg door hen uit te nodigen 
voor themamomenten (zoals koken, knutselen). 
De afdeling thuiszorg is betrokken bij de 

mantelzorgwerkgroep zodat ook hierbij kennis 
en ervaringen gedeeld kunnen worden. 

Vrijwilligers

We merken dat we een grote betrokken groep 
vrijwilligers hebben, zowel in Wicherumloo 
als in Ede. Dat is echt bijzonder en draagt 
enorm bij aan de waardevolle zorg die we als 
Bethanië willen bieden. 

De begeleiding van onze vrijwilligers 
krijgt in 2022 alle aandacht met als doel 
dat zij zich bewust zijn van hun rol en 
hun aanwezigheid bij het uitvoeren van 
werkzaamheden en activiteiten. Zijn zij 
tevreden met hun vrijwilligerstaak en voelen 
zij zich gehoord bij vragen? Deze vragen zijn 
met het tevredenheidsonderzoek in februari 
gemonitord. Op basis van de uitkomsten zullen 
verbeterplannen opgezet worden.

Boeien en verbinden doen we samen!

BOEIEN EN 
VERBINDEN 



INTERVIEW MET EEN VRIJWILLIGER (door: Silvester van der Pol)

Janny Breen (56) kookt wekelijks op afdeling Willinkhuizen II. Dat doet ze voor zeven bewoners, die 

allemaal geen grote eters meer zijn. Thuis bij Janny was dat lange tijd wel anders. Met acht kinderen 

en twee pleegkinderen moest er dagelijks voor twaalf man worden gekookt, dus Janny was wel wat 

gewend. Maar bij het koken voor de bewoners van de psychogeriatrische afdeling komt niet alleen 

een zekere kookkunst kijken. Janny antwoordt desgevraagd dat je als vrijwilliger ook wel een klik 

moet hebben met de  bewoners. Hoe zij die klik kreeg en wat haar taken precies inhouden vertelt ze 

op haar vaste kookmaandagmiddag in Wicherumloo. Vanwege het interview hadden de collega’s van 

Willinkhuizen II de piepers al voor haar ‘gejast’.

HOE BEN JE IN HET VRIJWILLIGERSWERK 
TERECHTGEKOMEN?
Nadat onze twee pleegkinderen vertrokken en de 
meeste kinderen toen ook al het huis uit waren, wilde 
ik weer iets nieuws doen. Toen vroeg Henk van Roekel 
(bestuursvoorzitter Wicherumloo – red.) of ik hier 
vrijwilliger wilde worden. Dat was in de periode dat 
Wicherumloo ging opstarten, dus alles was nieuw. Ik 
vond het in het begin wel een beetje eng, want ik had 
geen idee wat er precies van mij werd verwacht. 

HOE GING DIE EERSTE KEER?
Het was voor het personeel natuurlijk ook allemaal 
nieuw. Ik weet nog dat ik vroeg: wat moet ik doen? En 
toen zei iemand: Je kunt de was gaan opvouwen. Dat 
had ik natuurlijk niet meteen verwacht. Ik moest zelf ook 
nog wel even wennen aan de omgang met de bewoners 
hoor. Maar al gauw rolde ik in mijn rol als kookster 
én als de persoon die gewoon met iedereen van de 
woongroep even een praatje maak. Dat doe ik nu elke 
keer als ik kom koken, als eerste. 

VERTEL EENS WAT JE HIER ELKE MAANDAG DOET?
Ik kom rond 15.30 uur binnen. Nadat ik dus met 
iedereen even contact heb gemaakt, ga ik kijken wat er 
op het menu staat. Dat staat in de groepsagenda. De 
boodschappen zijn dan al gedaan, want er wordt drie 
keer per week bij de dorpssupermarkt hier eten besteld, 
dat vervolgens wordt gebracht. Een menu bestaat 
uit een hoofdgerecht en een nagerecht. De meeste 
bewoners eten lang niet zoveel als toen ze jonger waren, 
dus het zijn kleine hoeveelheden. Vanaf 16.00 uur begin 
ik met de voorbereidingen van het koken. Dat is meestal 
aardappels, groente en vlees. 

WAAR IS DE KEUKEN?
Die is gewoon op de groep zelf. Het is erg fijn dat die zo 
is gesitueerd dat ik tijdens het koken met de rug naar de 
muur sta en het kookgedeelte vóór me heb, zodat ik de 
bewoners ook allemaal in het oog kan houden. 

EET JE OOK MEE?
Tijdens het eten doe ik hetzelfde als de aanwezige 

VRIJWILLIGERSWERK

in Wicherumloo
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begeleiders. Dat betekent onder andere het 
opscheppen van het eten, het vlees in kleine stukjes 
snijden en bewoners waar nodig helpen met het eten 
zelf. Na de maaltijd eten we dan als personeel en 
vrijwilliger zelf, terwijl we gewoon aanwezig blijven 
op de groep. Zelf neem ik brood mee van thuis en als 
er wat over is maken we dat zoveel mogelijk op. 

DOE JE NOG MEER?
Na het eten ruim ik alles af en blijf ik nog wel even 
hangen tot een uur of acht. Dan hebben de collega’s 
de tijd om bewoners die veel hulp nodig hebben bij 
het slapengaan naar bed te brengen en kan ik een 
oogje in het zeil houden op de groep. Dan kan er ook 
nog een activiteit worden gedaan zoals sjoelen of 
kranten lezen.

HEB JE ZELF JE OUDERS NOG?
Ja, maar die wonen hier niet in de buurt. Mijn vader van 
86 wandelt elke dag nog minstens tien kilometer, dus 
die ik zie nog niet zo snel in een verpleeghuis komen.

WAT ZOU JE TEGEN IEMAND WILLEN ZEGGEN DIE 
TWIJFELT OVER VRIJWILLIGERSWERK?
Kom gewoon een keertje kijken en loop dan meteen 
een keer mee. Dan zie je onmiddellijk wat het is. Zelf 
werd ik in het begin van Wicherumloo een beetje ‘in 
het diepe’ gegooid, er was geen voorbeeld toen, maar 
nu hoeft dat echt niet meer. En wie niet zo van het 
koken is, kan op andere plekken goed terecht. Er zijn 
best een hoop verschillende soorten vrijwilligerswerk 
te vinden. Ik denk voor ieder wat wils. 



1. Ik ben Nelleke Imminkhuizen. Ik ben 
getrouwd en moeder van zes kinderen 
waarvan er nog vijf thuis wonen. Ik woon 
in Ede en ben 46 jaar. Vanaf 1 januari ben 
ik begonnen als helpende op de nieuwe 
huiskamer “De Roos“ op de afdeling De 
Bosrand van Bethanië. Ik vind het erg 
fijn om naast mijn gezin iets te kunnen 
betekenen voor een ander en ik hoop op 
een fijne tijd in Bethanië.

2. Mijn naam is Marjolein Romijn en ik 
ben 18 jaar oud. Per 1 januari ben ik in 
Bethanië begonnen als weekendhulp in de 
horeca. Zelf woon en studeer ik ook in Ede, 
namelijk aan de Christelijke Hogeschool 
Ede. Hier doe ik de opleiding Leraar 
Basisonderwijs. Ik zie er ontzettend naar 
uit om bij Bethanië te komen werken en u 
te ontmoeten!

3. Ik ben Arianne van Laar. Ik ben 51 
jaar oud en getrouwd met Gert-Jan. 
Samen hebben we drie kinderen van 
20, 18 en 11 jaar oud. Dankbaar ben ik 
ook dat ik nog een moeder van 92 jaar 
heb, voor wie ik samen met mijn zus 
zorg. Ik werkte hiervoor in een dorpshuis 
waar ik verjaardagen, bruiloften en 
dergelijke verzorgde. Maar vanaf 1 januari 
jongstleden ben ik twee dagen per week 
werkzaam in het restaurant van Bethanië. 
Ik kijk ernaar uit om u te ontmoeten.

4. Mijn naam is Lana Veenstra. Ik ben 
studente verpleegkunde op de Christelijke 
Hogeschool Ede. Sinds afgelopen 

september heb ik een half jaar mee 
mogen lopen als stagiaire in de thuiszorg. 
Vanaf  februari ben ik in de thuiszorg 
verder gegaan als oproepkracht. Naast 
mijn studie is dit een mooie aanvulling 
op mijn ontwikkeling als toekomstig 
verpleegkundige. Ik ben dankbaar en hoop 
dat ik veel mag blijven leren.

5. Mijn naam is Teuni van Ooijen-
Verschoor. Vanaf afgelopen februari ben ik 
werkzaam als verpleegkundige bij Hospice 
Ede - De Olijftak in Bethanië. Ik ben 51 
jaar en al 25 jaar getrouwd met Wim. 
Samen hebben wij vijf kinderen gekregen, 
die nu tussen de 13 en 24 jaar zijn. Onze 
oudste dochter is getrouwd en  sinds vorig 
jaar zijn wij opa en oma van Jaël. Ik kom 
uit ’s-Gravendeel en woon sinds 2003 in 
Scherpenzeel. Mijn loopbaan in de zorg 
begon in het ziekenhuis in Dordrecht, waar 
ik de opleiding operatieassistent chirurgie 
gevolgd heb. Een paar jaar later heb ik 
de opleiding HBO-V gedaan. Daarna heb 
ik gewerkt in de zorg voor mensen met 
een verstandelijke beperking, in de wijk 
en de laatste tien jaar in de ouderenzorg. 
Al jarenlang had ik de wens om in een 
hospice te mogen werken en ik hoop nu 
samen met collega’s en vrijwilligers het 
goede te mogen zoeken en doen voor u. In 
mijn vrije tijd vind ik het heerlijk om (lange) 
wandelingen te maken, te lezen, creatief 
bezig te zijn en te zorgen voor ons gezin.

6. Mijn naam is Nadia van der Sleen en 
ik ben 21 jaar oud. Voor mijn opleiding 

Theologie was ik in Ede komen wonen. 
Helaas verliep de studie niet zoals ik 
hoopte. Ik ben gestopt met mijn opleiding 
en zal nu voor een periode werken bij 
Bethanië als hulp in huishouding bij zowel 
in de thuiszorg als op KSW. Ik zie ernaar uit 
om samen met ’u als bewoners en jullie als 
collega’s, Bethanië in volle bloei te zetten. 
Wellicht komen we elkaar tegen!

7. Ik ben Evelien van Veldhuizen-van 
Hunnik, getrouwd met Martien en moeder 
van Joyce †, Emma (22) en Mart-Jan (20). 
Wij wonen in het centrum van Ede. Op het 
moment van schrijven word ik ingewerkt 
op de drie afdelingen van PG kleinschalig 
wonen. Hiervoor ben ik werkzaam geweest 
in de wijkzorg, maar ik had zin in een 
nieuwe uitdaging, dus vandaar deze stap. 
Ik hoop op een fijne en goede tijd samen 
met bewoners en collega’s.

8. Graag wil ik me nog een keertje 
voorstellen. Mijn naam is Mu Kleijn 
Lone-Aw. Ik ben 40 jaar en heb twee 
tienerdochters. Ik woon in Wageningen. 
Mijn hobby’s zijn wandelen, fietsen en 
koken. Ik heb vier maanden bij Bethanië 
een coronabaan gehad en ik had het toen 
erg naar mijn zin. Ik ben blij dat ik nu weer 
bij jullie mag werken als zorgassistent, 
op de kleinschalige woongroep Erica. In 
september ga ik bij het ROC de opleiding 
Helpende doen. Dat vind ik best spannend. 
Ik hoop op een fijne tijd bij jullie.

9. Ik ben Ingrid Boer, getrouwd met Cees 

en samen hebben we drie dochters. Ik ben 
verzorgende-IG en werk op de afdeling 
Vijfsprong van Wicherumloo. We wonen 
van jongs af aan in Wekerom, dus ik ben 
altijd in de buurt :-) .  

10. Ik ben Nienke Haalstra. Ik kom bij 
Bethanië in dienst als helpende met een 
oproepcontract. Ik heb al eerder als 
stagiaire meegelopen, dus misschien dat u 
me daarvan herkent als u mij tegenkomt. 
Die stage was op de vijfde verdieping en 
werk ik vooral op de bovenste verdiepingen 
5 en 6 van De Bosrand. Ik verheug me er 
nu al op om te beginnen!

11. Mijn naam is Gerda Bons. Ik ben 
getrouwd met Arthur en samen hebben 
wij drie kinderen. Wij wonen in Ede. Sinds 
afgelopen februari werk ik als kok in de 
keuken van Bethanië. Met mijn passie 
voor koken zie ik ernaar uit om heerlijke 
maaltijden voor u te gaan bereiden. Ik hoop 
op een heel fijne tijd in Bethanië met u als 
bewoners en met jullie als collega’s.

12. Mijn naam is Leanne van Veenschoten, 
ik ben 19 jaar en loop sinds november 
stage in Wicherumloo op afdeling 
Vijfsprong. Ik leer voor verpleegkundige op 
het Hoornbeeck in Amersfoort en zit in het 
tweede jaar van de opleiding. Vanaf maart 
hoop ik in de weekenden en vakanties te 
komen werken als helpende plus op alle 
afdelingen van Wicherumloo. Ik kijk ernaar 
uit om jullie allemaal te ontmoeten en hoop 
op een fijne tijd op Wicherumloo.

 RheeMu Verhuizers Ede
voor al uw verhuizingen

Morsestraat 9A
6716 AH  Ede

Tel. 0318 - 694422
Fax 0318 - 629636

info@rheemu.nl
www.rheemu.nl
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Beste cliënten en bewoners,

Het speerpunt uit ons 
strategisch beleidsplan 
‘Boeien en verbinden’ is 
niet altijd een gemakkelijke 
opgave. Voor de docent, 
op je werk of thuis, voor 
programmamakers van radio 
of tv; het blijft altijd een 
uitdaging om iedereen te 
boeien en geboeid te houden.

En toch is iedere week de 
weekkalender van het team 
Welzijn vol met activiteiten. 
Dat verbaast me telkens weer! 
Naast de ‘vaste’ activiteiten 
als sport en spel, de koffie- 
of snackmomenten en de 
belevenistafel waren er, door 
de veranderde omstandigheden 
het afgelopen jaar, ook 

buitenoptredens van een koor 
of een draaiorgel, die vanuit de 
huiskamers en vanaf balkons 
te beluisteren waren. En dat is 
lang niet alles.
 
Het kan soms erg moeilijk 
zijn de verbinding te blijven 
maken. Wellicht dat we naast 
de niet aflatende creativiteit 
van dit Welzijns-team zelf ook 
ideeën kunnen opdoen om de 
verbinding te blijven houden 
met onze dierbaren. 

Zelf werd ik op een social 
network onlangs verrast door 
de activiteiten van JAIN; Joint 
Artificial intelligence Network 
(www.jainprojects.com). Het 
is een Nederlands initiatief en 
het doel van JAIN is om zoveel 
mogelijk kennis te vergaren 

over kansrijke technologie 
bij dementie. Zij organiseren 
tweejaarlijkse competities 
voor ontwikkelde technische 
producten en diensten op basis 
van kunstmatige intelligentie, 
die de kwaliteit van leven 
en zelfredzaamheid van 
mensen met dementie en hun 
mantelzorgers ondersteunen en 
de werkdruk voor professionals, 
naasten en mantelzorgers 
verminderen. Wanneer dit blad 
ter perse gaat is de deadline 
verstreken, maar zijn de 
winnaars nog niet bekend.  Er is 
een aantal mooie inzendingen 
die ik zal blijven volgen.
Het ontwikkelen van 
producten hoeven wij niet 
zelf te doen. Wel kunnen 
we andere nieuwe ideeën 
inbrengen! 

Heeft u onlangs iets gezien of 
meegemaakt waarvan u vindt 
dat het interessant kan zijn 
om dat onder de aandacht te 
brengen? We stellen het op 
prijs van u te vernemen. Is er 
iets dat u opvalt of een punt 
van aandacht waarvan u vindt 
dat het op de agenda moet 
komen? Dat horen we graag 
van u als bewoner of cliënt, 
maar ook van u als naaste. 
U kunt ons bereiken via 
clientenraad@bethanie.nl of 
u kunt een briefje afgeven bij 
de receptie van Bethanie; dan 
komt het ook bij ons terecht.  

We horen graag van u.

Hartelijke groet namens de 
Cliëntenraad,
Jacquelien Huisman

WAAR EN WANNEER BENT U 
GEBOREN?
Ik ben geboren op 21 juni 1934 aan de 
Telefoonweg in Ede.

WAT DEDEN UW OUDERS VOOR WERK?
Mijn ouders hadden aan de Telefoonweg 
(waar nu “Cultura” staat) een 
bakkerszaak. Het was hard werken. De 
schieter of bakkersschotel staat hier 
achter me (zie foto). Hiermee schoof de 
bakker het brood in de oven.

HOE GROOT WAS TOEN HET GEZIN?
Ons gezin bestond uit zeven personen, 
een jongen en vier meiden, ik was de 
jongste.

HOE WAS UW KINDERTIJD? 
Ik heb echt een zware kindertijd gehad, 
doordat moeder al vroeg was overleden 
moest er veel in het huishouden en de 
bakkerszaak gedaan worden.

WAT HEEFT U VOOR WERK GEDAAN?
Ik ging naar de Paasbergschool en daarna 
naar huishoudschool Prinses Marijke. 
Na de schooljaren heb ik met genoegen 
in de gezinshulp gewerkt, later bij het 
Joanniterhuis in Bennekom. Toen dit sloot 
en er een nieuw huis werd ingericht in Ede, 
“Het Janshuis” aan de Leeghwaterstraat, 
mocht ik daar gaan werken en heb ik 
daar ook iets bijzonders meegemaakt; 
de opening werd toen verricht door prins 
Bernhard en zijn kleinzoon prins Willem 
Alexander en met burgermeester Blanken, 
een hele belevenis.

BENT U GETROUWD?
Ik ben getrouwd geweest en heb vier 
kinderen, drie dochters en een zoon, 
waarvan er twee geboren zijn bij opa en 
oma, want wij woonden tijdelijk bij hen in 
huis, en twee in ons nieuwe huis aan de 
Waterlooweg in Ede.

WAAR BENT U GRAAG MEE BEZIG? 
Wat lezen en meedoen in de 
gemeenschapsruimte “De Roos“.

HOE TYPEERT U ZICHZELF?
Vrolijk naar de mensen toe.

WAAROM BETHANIË?
Omdat dit een goed christelijk huis is, 
waar het goed toeven is.
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KORT INTERVIEW

E. Coppens
Appartement 510



WAAR EN WANNEER BENT U GEBOREN?
Ik ben geboren op 19 januari 1926 in Bleskensgraaf.

WAT DEDEN UW OUDERS VOOR WERK?
Mijn ouders hadden een grote boerderij in de 
Alblasserwaard. Het was hard werken.
We hadden een melkveebedrijf. 

HOE GROOT WAS TOEN HET GEZIN? 
Het gezin bestond uit negen personen. Vader, moeder 
en ik had zes zussen.

HOE WAS UW KINDERTIJD? 
We moesten destijds lopen naar de lagere school, dat 
was een half uur heen en een half uur terug en we 
moesten altijd meehelpen op de boerderij.

WAT HEEFT U VOOR WERK GEDAAN?
Ik was blij dat ik niet meer naar school hoefde, ben 
later wel naar de naaischool geweest en ik heb examen 
gedaan voor coupeuse. Ik heb later ook nog meisjes 
naailes gegeven.

BENT U GETROUWD?
Ja, er kwam een man in mijn leven die theologie 
studeerde en dominee wilde worden. Toen hij 
was afgestudeerd ben ik op 22 februari 1950 in 

Bleskensgraaf in de Hervormde kerk met Jaap den 
Besten getrouwd. Hij is toen dominee geworden in 
Babyloniënbroek. Daar heeft hij ruim vier jaar gestaan, 
toen werd het Dirksland en daarna kwam Ede in zicht, 
waar we met negen kinderen in de pastorie aan de 
Bergstraat woonden. 

WAAR BENT U GRAAG MEE BEZIG?
Ik lees graag en ik kijk ernaar uit als de kinderen, 
kleinkinderen en achterkleinkinderen mij bellen of op 
bezoek komen.

HOE TYPEERT U ZICHZELF?
Rustig en bedachtzaam.

WAAROM BETHANIË?
Omdat het als christelijk huis goed bekend staat in Ede.

HEBT U NOG IETS LEUKS TE MELDEN?
(haar ogen beginnen te glimmen) Ja, dit wil ik nog 
even kwijt. Vader zat in het Polderbestuur, had een 
vergadering gehad en kwam weer lopend naar huis. Het 
was zo rond de tijd dat de lagere school uitging. Vader, 
nog vol van de bespreking en in gedachte niet uitkijkend 
waar hij liep, liep het pad op langs het huis zomaar de 
dwarsgracht in. Tot hilariteit van al de schoolkinderen en 
wijzelf. De sloot was niet zo diep hoor...

Mevrouw J.L. den Besten - Boele  
Appartement 505
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E-mail: clientenraad@bethanie.nl

BEREIKBAARHEID CLIËNTENRAAD

Meneer en mevrouw Hasselaar wonen sinds 1 juni 2020 
in appartementencomplex De Oldenhof naast Bethanië. 
Mevrouw Hasselaar is geboren en getogen in Ede. 
Aanstaande maand juni hopt het echtpaar Hasselaar 68 
jaar getrouwd is zijn en dat is toch wel bijzonder.

Mevrouw Hasselaar heeft van 1946 tot 1949 op de 
huishoudschool gezeten aan de Brouwerstraat in Ede. 
Ze hield vroeger (en nu nog steeds) erg van koken en 
maakte dan gerechten uit het geweldige kookboek dat is 
geschreven door C.J. Wannée (zie foto).

Warme
herinnering 

RECEPT VAN VROEGER - Een recept van Gerrie Hasselaar-Rozenboom

Een recept uit dit boek waar 

ze mevrouw Hasselaar ‘warme 

herinneringen’ aan heeft, is

‘Gestoofd Kalfsvleesch’

 Gastvrije groet, 
Ron Zwitserlood

Ingrediënten: 

450 gram mager 
kalfsvlees
½ liter water met zout
worteltje, peterselie, stukje 
foelie, mespuntje tijm, 3 
witte peperkorrels
30 gram bloem
30 gram boter
3 deciliter bouillon
1 eidooier
½ deciliter melk of room
½ blikje (of half bakje 
verse) champignons

Schotels zoals deze 
kunnen worden 
geserveerd met verse 
groenten, zoals zuurkool, 
bloemkool of spitskool, 
het maakt eigenlijk niet 
uit want het is allemaal 
lekker!

Werkwijze:

‘Wasch het vleesch, kook 
het in het water met zout 
en de kruiden (ongeveer 
45 minuten). Snij het in 
schuine plakken en houdt 
deze in een weinig bouillon 
warm om uitdrogen te 
voorkomen. Smelt de 
boter, en voeg er een 
roerende 3 dl van den 
overgebleven bouillon door 
een zeef bij en laat de saus 
roerende gaar koken (10 
minuten). Vermeng ze met 
den eidooier die met den 
room of melk geklopt is 
en verwarm er de plakken 
vleesch in. Doe alles in 
een schaal, garneer het 
met de champignons en 
desverkiezende fleurons 
(halve maanvormig stukje 
gebakken bladerdeeg)’

Dit heerlijke gerecht wordt geserveerd 
in ons restaurant op zondag 13 maart, 

10 april en 20 mei 

VAN DE CLIËNTENRAAD



TERUGBLIK ACTIV ITEITEN

Week van de liefde
De derde week van februari stond bij ons in 
het teken van de liefde. Liefde in een relatie of 
huwelijk, de liefde van God, maar ook voor familie 
en de mensen om je heen. Op Valentijnsdag 
(14 februari)  werden we verrast door heel 
veel kaartjes, tekeningen en slingers van de 
Paasbergschool en via Stichting Present ook van 
basisschool De Brugge en Het Streek. Wat fijn dat 
er aan onze bewoners wordt gedacht! 

We wilden ook iets terugdoen voor de kinderen 
van de basisscholen. Samen met bewoners en 

deelnemers van de dagbesteding hebben we een 
filmpje gemaakt waarin het boek ‘Raad eens 
hoeveel ik van je hou’ wordt voorgelezen. 
Daarnaast hebben we in Bethanië weer naar 
de film ‘The Sound of Music’ gekeken en 
konden familieleden of kennissen een mooie 
videoboodschap opsturen voor een bewoner. 
Kortom: een geslaagde week!

Pannenkoekenfeest
Een tijdje terug werden er op alle huiskamers 
heerlijke pannenkoeken gebakken. Dat was 
smullen!

WELZIJN

Ook in deze Wegwijs willen we u meenemen in een 
tweetal activiteiten van de afgelopen tijd.  

Terwijl ik deze column schrijf is er oorlog gaande tussen Rusland en Oekraïne. Ik 
merk dat ik het best lastig vind om dan een positieve column te schrijven. Waar 
we een aantal weken geleden nog blij waren met de mogelijke versoepelingen van 
de coronamaatregelen, worden we direct daarop weer geboeid door een grote 
zorg over de woedende oorlog op zo’n 1500 kilometer van ons vandaan. Ondanks 
de klappen die corona uitgedeeld heeft in de wereld verhardt de maatschappij nog 
steeds. Dat doet veel met mij en ik weet dat ik daar zeker niet de enige in ben.

Als ik door mijn tijdlijn van de afgelopen maanden op sociale media als Facebook 
en Twitter blader, dan zie ik steeds meer harde meningen en reacties. Het lijkt 
alsof we niet meer zoeken naar wat ons bindt, maar vooral de tegenstellingen 
opzoeken. De stelling “Laten we het er over eens zijn dat we het met elkaar 
oneens mogen zijn” lijkt niet of minder te bestaan. Er worden harde woorden op 
sociale media gebruikt en ik vraag me weleens af of men die woorden ook zou 
gebruiken als men echt tegenover elkaar zou staan. 

Tegelijkertijd zie ik gelukkig ook dat er in het echte leven wel degelijk verbinding 
is. Heel veel mensen zetten zich belangeloos in voor anderen. Zeker in afgelopen 
coronajaren waren er veel mooie initiatieven om de moed erin te houden en om de 
mensen die dat nodig hadden te helpen. Soms grote initiatieven, soms kleine, en 
soms blijkt iets wat is bedacht een blijvertje te zijn. 

Persoonlijk heb de sociale media in de afgelopen twee jaar vooral kunnen 
gebruiken om de verbinding te leggen met mensen door filmpjes van mijn 
orgelspel te plaatsen op internet. Ik heb mij niet vooraf gerealiseerd hoe 
verbindend dit werkt: gewoon bekende liederen die ik op het kerkorgel in mijn 
woonplaats speelde. Ook dat boeit blijkbaar veel mensen: inmiddels heb ik 180 
volgers op YouTube. Dus het voorziet blijkbaar in een behoefte. 

Ook rondom de hulp die op dit moment wordt ingezet voor de vluchtelingen ver 
weg en nu ook heel dichtbij mogen we gelukkig constateren dat er verbinding is. 
Een mooi voorbeeld hiervan is ook de actie van GIRO 555 waarbij in één dag meer 
dan honderd miljoen euro opgehaald werd voor Oekraïne. Dat moeten we mijns 
inziens ook koesteren. 

Aan het begin van deze column schreef ik dat ik het best lastig vond om een 
positieve column te schrijven. Al schrijvende merk ik dat het juist positief is als je 
jezelf en anderen kan boeien door verbindingen te maken of te onderhouden. 

We zijn op weg naar Pasen. De tijd voor Pasen is een tijd van bezinning. Het zijn 
de weken om in verbinding te komen met de bron van het leven. Met God en met 
elkaar. Ik hoop en bid dat we die verbinding mogen bemerken, in welke situatie we 
ons ook bevinden. Ik wens u allen boeiende en verbindende Paasdagen!

Ben van Gils

Boeien en verbinden

COLUMN BEN VAN GILS

Het lijkt alsof we 

niet meer zoeken 

naar wat ons bindt, 

maar vooral de 

tegenstellingen 

opzoeken.
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Naast deze activiteiten is er natuurlijk veel meer gebeurd. Luisteren naar pianospel, kleine concerten, 
creatieve activiteiten, een mannenmiddag, huiskameractiviteiten, themamiddagen over de winter, 
de Elfstedentocht, het Koninklijk Huis, de grote schoonmaak, filmmiddagen, snackmiddagen, een 

verhalenverteller die langs kwam, een zangmiddag, boter maken (via boerderij Hoekelum), de 
therapiepaardjes die weer langskwamen, bingo, spelletjesmiddagen, rolstoeldansen en noem maar op!



In gesprek met Daniëlle van de Kolk (door: Silvester van der Pol)

De functie bestaat als zodanig niet, maar wat collega Daniëlle van de Kolk doet zou 

misschien wel het beste kunnen worden omschreven als: coördinator verbinding. Als klein 

meisje was Daniëlle (nu 34) al bekend in Bethanië omdat er niet alleen familie woonde, 

maar er ook een familielid werkte. Daarom was ons huis een vertrouwde keuze voor 

haar toen ze ruim twee jaar geleden solliciteerde naar de functie van verpleegkundig 

coördinator kleinschalig wonen. Sinds een aantal maanden is het takenpakket van Danielle 

verder uitgebreid. Daniëlle is ook de huiskamers op De Bosrand gaan coördineren, evenals 

de dagbestedingen in Ede en Wekerom én ze de verbindende factor mag zijn tussen zorg 

en welzijn. Wat dat allemaal inhoudt en wat daar zoal bij komt kijken, is het onderwerp van 

het onderstaande interview met haar.

MEER VERBINDING TUSSEN
ZORG EN WELZIJN

IS BETER VOOR DE BEWONERS

WIL JE EERST KORT IETS OVER JEZELF VERTELLEN?
Ik ben geboren en getogen in Ede. Omdat zowel mijn 
beide oma’s hier vroeger woonden en mijn oom Ton 
Dimmedal hier veertig jaar lang als kok werkte, kwam 
ik al als klein meisje in Bethanië. Ik weet nog goed 
dat ik als kleutertje samen met mijn neefje vaak een 
ijsje ging bietsen in de keuken! 
Hiervoor heb ik twaalf jaren gewerkt in het Aca-
de misch Ziekenhuis in Utrecht als seniorverpleeg-
kundige geriatrie en infectieziekten. Toen ik uitkeek 
naar een baan die in kantooruren kon worden vervuld, 
kwam ik uit bij mijn huidige functie in Bethanië. 
Ik werk nu 28 uur per week en thuis heb ik twee 
kinderen van zes en negen jaar, én een hond. 

JE HEBT NOGAL WAT VERSCHILLENDE TAKEN.
Ja, dat klopt. Maar daar is ook een groot voordeel 
bij: omdat ik betrokken ben bij zowel zorg als welzijn 

– en dan ook nog eens in verschillende onderdelen 
daarvan – kunnen de lijntjes mooi kort worden 
gehouden. Dat lijkt misschien bijzaak, maar in de 
praktijk kan dat juist een enorm verschil maken met 
het werken vanuit één onderdeel. 

HOE ZOU JE WAT JE DOET WILLEN OMSCHRIJVEN?
Als teamleider is het mijn taak om te faciliteren wat 
mijn collega’s nodig hebben om optimale zorg te 
bieden. Ik vraag dan bijvoorbeeld: Wat heb je nodig 
qua hulpmiddelen? Maar ook: Waar ben je vooral 
mee bezig: met dingen en zaken, of met mensen? 
Als het antwoord ‘met dingen’ is, gaan we samen 
kijken waar we dat kunnen ombuigen naar ‘met 
mensen’. Dan kan bijvoorbeeld de keuze worden 
gemaakt om schoonmaakwerkzaamheden uit te 
besteden zodat er meer tijd over blijft voor één-op-
één contact met een cliënt. 
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JOUW FUNCTIE ALS COÖRDINATOR VAN DE AFDELING 
WELZIJN IS NIEUW.
Ja, en het is daarbij vooral belangrijk om blijvende 
verbinding te leggen met de collega’s van de zorg. 
Voorheen gebeurde dat ook al natuurlijk, maar we 
hebben al ontdekt dat het nog beter kan. Zo zal er 
vanaf nu bij ieder intakegesprek met een nieuwe 
cliënt ook een collega van welzijn aanschuiven en 
hebben we afgesproken dat bij alle vergaderingen 
van de zorg ook iemand van welzijn aanwezig is. De 
medewerkers van welzijn kunnen zodoende direct 
horen welke activiteiten en bezigheden de nieuwe 
cliënt thuis had en daarop inspelen. Daarbij helpt 
ook de nieuwe opzet van het levensboek dat we kort 
geleden hebben verbeterd. We merken nu al dat 
er nog veel van elkaar kan worden geleerd als we 
gebruikmaken van elkaars kwaliteiten en inzichten. 

GAAN ER OOK DINGEN VERANDEREN?
Ja, vooral vanwege de nieuwe Wet zorg en dwang 
(Wzd). Die houdt in dat er geen onvrijwillige zorg 
meer mag worden gegeven. Dat lijkt een open deur, 
maar dat betekent bijvoorbeeld dat als een cliënt 
‘nee’ zegt, dat antwoord serieus moet worden 
genomen. Als bijvoorbeeld iemand die nu nog op 
een gesloten afdeling woont graag naar buiten wil, 
of even door Bethanië wil lopen, zeggen we niet 
meer op voorhand: Dat kan niet, maar gaan we 
kijken naar wat de mogelijkheden zijn. Zoiets kan 
natuurlijk alleen maar in nauwe samenspraak met 
de familie en met alle collega’s én met oog voor 
de noodzakelijke veiligheid. Maar je zult zien dat er 
meer kan dan we misschien altijd hebben gedacht.

ZIJN DE DEUREN AL OPENGEGAAN?
Ja, we zijn eind januari begonnen om te kijken 
wat er zou gaan gebeuren. Van alle 21 bewoners 
op kleinschalig wonen, maakten er toen twee 
gebruik van de openstaande deur. We hebben goed 
kunnen zien welke richting deze twee opliepen en 
hebben direct geïnventariseerd wat de eventuele 
onveiligheden waren. Verder realiseerden we ons 
nog meer dat afstemming met het gehele personeel 
hierover belangrijk is. Alle collega’s hebben hierin 
een signalerende functie. En… we zagen ook dat 
een van de bewoners die op ‘ontdekkingstocht’ was 
glimmende ogen van vrolijkheid had gekregen.

MAAR ALS EEN BEWONER BIJVOORBEELD NIET WIL 
WORDEN GEDOUCHT?
Ook dan nemen we het antwoord serieus. Hoe? 
Door onszelf de vraag te stellen: Waarom wil iemand 
niet douchen? Is er misschien sprake van angst? 
En zo ja, kunnen we die dan wegnemen? Of wil 
een cliënt misschien wel worden gewassen, zonder 
dat daar een douchekop aan te pas komt? Er zijn 
vaak meer mogelijkheden dan één. Het zoeken naar 
alternatieven vraagt wel meer creativiteit en een 
andere manier van denken. Die transitie wil ik graag 
helpen begeleiden, want dat is pas echt de cliënt 
centraal stellen. Die wet is dus geen nieuwlichterij, 
maar een sturend hulpmiddel om het welzijn van 
onze bewoners te vergroten. 

Daniëlle 
van de Kolk
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EEN WOORD WAARVAN IK SCHRIK
Weet u dat ik geschrokken ben? Flink geschrokken. 
Of ik het echt beleefde, of dat het een nare droom 
was, weet ik niet eens. Ik heb er een leerzaam 
verhaal van gemaakt dat ik graag de lezer meegeef.
 Wat er gebeurde? Ik stond in mijn droom op het 
parkeerterrein van ons zorgcentrum. Plotseling kwam 
een man op mij af, een keurige heer. Wijzend met zijn 
stok zei hij: “Dominee...” (Hij kende mij dus. Ook dat 
nog!). “Dominee, kunt u mij zeggen waarom men aan 
dit mooie gebouw de naam Bethanië heeft gegeven? 
Wat betekent dat vreemde woord? Ik denk, dat de 
meeste bewoners het niet eens weten. Maar u hebt 
er voor geleerd, u kunt het mij vertellen.” Zijn ogen 
keken mij met verwachting aan.
 En dan.... stilte. Het werd me nog een keer 
gevraagd. Opnieuw... stilte.
U hebt dat ook wel eens. Het woord of een naam 
ligt op het puntje van je tong, maar je weet het op 
dat moment even niet meer. Kwaal van de oude dag, 
zullen we maar zeggen.
 U mag best weten, ik schaamde mij. Ruim 47 jaar 
in Ede gewoond. En dan aan een buitenstaander niet 
duidelijk kunnen maken wat er staat op je eigen huis. 
Geen beste beurt.
 O ja, tien minuten later wist ik het weer. Toen kwam 
ook de betekenis van die naam ter sprake. Toen dat 
goed tot mij doordrong, schrok ik nog veel meer. Het 
dorpje Bethanië was mooi en rustig. De Here Jezus 
kwam er graag. Maar in taalkundig opzicht is het 
woord Bethanië verre van lief en aardig. 

 Laat ik het meteen maar uitleggen. Bethanië is een 
Hebreeuwse plaatsnaam, bestaande uit twee delen. 
De eerste helft, BETH, betekent huis. De tweede helft, 
ANI, staat in onze taal voor ellende, ziekte, armoede 
en noem maar op. Voeg de twee helften van de naam 
Bethanië samen, en je leest: 

             HUIS VAN DE ELLENDE

Even heb ik gedacht: Dit kan nooit waar zijn! Waarom 
zouden kerkenraad en diaconie - toen zij in de 
naoorlogse jaren voor de oudere gemeenteleden een 

‘tehuis’ lieten bouwen - zo’n sombere naam hebben 
gekozen? Had men niet beter een bord aan de straat 
kunnen zetten met het opschrift ‘Huis van de liefde’? 
Een huis ook, waar elke zondag het evangelie van 
Góds grote liefde verkondigd mag worden. Bethanië 
een tehuis vol ellende? Is dat alles? Alleen maar 
zorgen en ziekten en narigheid? Ik protesteer alsnog...

EEN HUIS WAAR JE SCHUILEN MAG
Bijna was ik gestopt met de voorbereiding van dit 
artikel. Ik had mijn dikke Hebreeuwse woordenboek 
al gesloten, toen ik een ander boek in handen kreeg: 
Het Bijbelboek van de Psalmen gaf een verrassend 
antwoord op onze vraag.
 In deze geloofsliederen van Israël wordt, denk ik, 
wel vijftig keer gesproken over mensen die zichzelf 
een ANI (een ELLENDIGE) noemen. Steeds weer lezen 
we over ‘de ellendigen’. Let op het meervoud. Geloven 
doe je niet alleen. Ze beleven het samen. Ook andere 
namen worden gehanteerd, zoals de armen, de 
zachtmoedigen, de eenvoudigen, de nederigen. 
 Met deze ‘ellendigen’ worden vrome Israëlieten 
bedoeld, die in voor- en tegenspoed hun hoop 
vestigen op de HERE. Het zijn mensen, die zichzelf 
niet kunnen redden, omdat ze ziek of oud zijn. 
Mensen, bekend met eenzaamheid of groot verdriet. 
Kortom, mensen die om een Helper verlegen waren. 
In de maatschappij telden ze niet mee. En aan 
hun geloof werd vaak geschud. De dichter van de 
prachtige Psalm 25 erkende het eeuwen geleden al:
  
  Duizend zorgen, duizend doden
       kwellen mijn bekommerd hart.
  Voer mij uit mijn angst en noden!

Duizend zorgen... herkent u het? Het lijkt onze tijd 
wel. In Psalm 70 moet de dichter eerlijk belijden: ik 
ben ellendig, arm en naakt. Helemaal afhankelijk van 
de genade van zijn God.
 Zie, dan gebeurt het wonder! De HERE verkiest nu 
juist zulke armen, die niets hebben om op te roemen. 
Ze krijgen bij Hem een erenaam: de ellendigen. 

Mensen als wij, die met hun wonden en hun zonden 

hartelijk welkom zijn bij hun Helper.
Als iemand mij nog eens vraagt wat deze naam 
betekent, reken maar dat ik dan mijn antwoord 
gereed heb! Geen huis van ellende (al gaat er heus 
wel eens iets fout en is er ook verdriet). Maar ‘huis 
van de ellendigen, van de armen, van de nederigen. 
Kortom het huis van ieder die een Helper nodig 
heeft.
 Het is nog mooier. In plaats van het Nederlandse 
woordje VAN mogen we ook vertalen: Bethanië, huis 
VOOR ellendigen. Nu begin ik te begrijpen waarom 
zestig jaar geleden deze naam gekozen is. Opdat 
‘armen’ - toen nog in hun eenvoudig kamertje aan 
de Stationsstraat - iets zouden ervaren van: ...en 
levenslang ben ik niet eenzaam meer (Psalm 116).

EEN NAAM DIE ONS UITNODIGT
Een huis voor ’ellendigen’. Wilt u wel geloven dat 
deze (eerst zo sombere) naam van een gebouw een 
royale uitnodiging is? Zo royaal als God zelf. Hij kijkt 
ons aan en vraagt: Is er hier iemand die vastgelopen 

is? Met zijn ongeneeslijke ziekte, met haar verdriet 
om het heengaan van haar liefste op aarde? 
Vastgelopen ook met zonden tegen God en mensen?
 Dan hoor ik een stem die nodigt: “Kom tot Mij, 
ieder die ellendig, vermoeid en belast is. IK zal 
je rust geven”. Ja, die mooie Hebreeuwse naam 
Bethanië wijst ten diepste heen naar Jezus Christus. 
Een Heiland vol barmhartigheid, zoals het zo prachtig 
geschreven staat in Palm 72:

  Hij zal de redder zijn der armen
  hij hoort hun hulpgeschrei.
  Hij is met koninklijk erbarmen
  hun eenzaamheid nabij.
  Hij helpt, met hun bestaan bewogen,
  die zijn in vrees verward.
  Hun bloed is kostbaar in zijn ogen,
  Hij draagt hen in zijn hart.

 Ds. T. van ‘t Veld 

Wat betekent de naam Bethanië?

Ds. T. van ‘t Veld 
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WIL JE IETS VERTELLEN OVER 
JOUW JEUGDJAREN?
Ik ben geboren in Ede, maar groeide 
verder op in Veenendaal, in een fijn 
gezin. Thuis was ik de oudste met 
nog een broertje onder me. Toen ik 
al zestien was, kregen mijn ouders 
nog een dochtertje en een zoontje. 
Dat was wel bijzonder. De kerk was 
thuis belangrijk en dat spoor van 
mijn ouders heb ik ook zelf gevolgd. 
Door club, catechese en koor heeft 
het geloof in mijn tienerjaren verder 
postgevat. 

WELKE OPLEIDING GING JE 
DOEN?
Na het vwo koos ik, op aanraden van 
de schooldecaan, voor een studie 
voor registeraccountant. Een zware 
studie van acht jaar gecombineerd 
met werken overdag. Na vier jaar 
werd duidelijk dat het toch niets voor 
mij was. Ik veranderde van baan, ging 
werken op de financiële administratie 
bij een verzorgingshuis en ontdekte 
daar dat ik juist de andere taken heel 
leuk vond. Daarom koos ik voor de 
opleiding directiesecretaresse en 
merkte ik dat dit pas echt bij mij paste. 

WAAR BEN JE TOEN GAAN 
WERKEN?
Ik las een vacature voor 
bestuurssecretaresse bij de 
Evangelische Omroep, solliciteerde 
en werd aangenomen. Daar heb ik 
van 1999 tot 2009 gewerkt, meestal 
als rechterhand van Arie van der 
Veer. De omroepwereld is wel een 
bijzondere. De EO is een vereniging 
met een zeer diverse achterban, maar 
heeft tegelijkertijd ook te maken met 
eisen van de overheid op mediabeleid. 
Toen Arie afscheid nam, ging ik zelf 
ook om mij heen kijken en kwam 
ik bij de Protestantse Theologische 
Universiteit terecht. Daar organiseerde 
ik symposia en dergelijke. 

WAT VALT ER TE VERTELLEN 
OVER JE PRIVÉLEVEN?
In 1989 ben ik getrouwd met 
Wim, die ik had leren kennen op 
de jeugdvereniging van de kerk. 
We hebben geen eigen kinderen 
gekregen. We wilden zeker niet dat 
dit een enorme impact op ons leven 
zou gaan krijgen. Wim werkte in de 
jeugdzorg en we hadden toen het 
idee: als we iets kunnen betekenen 
voor kinderen die het moeilijk hebben 
dan zou dat mooi zijn. Maar we laten 
het in de hand van God.

EN KWAM ER TOEN IETS?
Toen we in de Visie een advertentie 
lazen waarin er gezinshuisouders 
werden gezocht, zijn we dat 
traject ingegaan. In 2008 zijn we 
daadwerkelijk een gezinshuis 
begonnen. We mochten in een 
gezinssituatie kinderen/jongeren 
opvangen die door omstandigheden 
niet langer thuis konden wonen. 
Daarvoor moesten we wel verhuizen 
naar Amersfoort. Het was een hele 
mooie maar heel intensieve periode. 
Toen we begonnen dachten we dat 
we met ons grote hart en Wims 
professionaliteit veel zouden kunnen 
betekenen voor onze gastkinderen. 
De praktijk is echter weerbarstig. 
Er is veel waarmee we rekening 
moesten houden: instanties, partijen, 
regels. Uiteindelijk is het vaak 
maar heel klein wat je hebt kunnen 
meegeven, maar ik hoop dat ze later 
nog eens aan die kleine dingen terug 
zullen denken!

HOE LANG HEBBEN JULLIE DIT 
WERK GEDAAN?
Totaal acht jaar. De drie jongeren die 
toen nog bij ons woonden kregen een 
ander toekomstperspectief, ze gingen 
op kamers wonen of terug naar huis. 
Een natuurlijk moment om te stoppen

EN DAARNA?
Ik ben ondersteuner van de 
examencommissie van de opleiding 
Theologie op de Christelijke 
Hogeschool Ede geweest. En 
voordat ik hier kwam werken was 
ik secretaresse van drie Tweede 
Kamerleden van de ChristenUnie. Ja, 
ik ben wel gepokt en gemazeld in het 
christelijke wereldje. Maar ik koos 
ook telkens bewust voor werk met 
een meerwaarde. Zo ook in Bethanië.

WAT DOE JE HIER PRECIES?
Mijn verantwoordelijkheden bevinden 
zich op drie niveaus: ondersteuning 
op strategisch, tactisch en 
operationeel gebied. Het gaat daarbij 
om zowel het beleid als de uitvoering 
ervan. Strategie is lange termijn-
denken, operatie korte termijn en 
tactiek verbindt de lange en de korte 
termijn. Na ruim een week voel 
ik me al thuis hier. Er heerst een 
warme, prettige sfeer waarbij de 
kennismaking heel natuurlijk verloopt. 
Die smaakt naar meer!

WIE BEN JIJ ALS IK DIE 
VRAAG ZOU STELLEN AAN JE 
NAASTEN?
Als ik niet aan het werk ben dan ga 
ik graag wandelen met onze hond, ik 
vind het leuk om te koken en ik zing 
graag.
Toen ik afscheid nam bij de 
ChristenUnie hebben mijn collega’s 
een filmpje gemaakt met de titel: 
‘Tilly in een woord’. Ik zal er daar een 
paar van noemen, dat zegt wel iets 
over wie ik ben: toegewijd, attent, 
innemend, opgeruimd, betrouwbaar, 
enthousiast, hartelijk, liefdevol.

EEN AANTAL VAN DIE 
KENMERKEN KWAMEN IN HET 
INTERVIEWGESPREK MET 
TILLY AL TERUG. BETHANIË 
HEEFT ER DUS WEER EEN 
FIJNE COLLEGA BIJ!

Op de koffie bij

De nieuwe bestuurssecretaris 
van Bethanië

Tilly van Geerenstein (1969) is sinds afgelopen februari de nieuwe bestuurssecretaris 
van Bethanië. Vier dagen in de week ondersteunt ze Willy de Groot in haar taken en is ze 
daarmee in zekere zin haar rechterhand. Wie is Tilly en wat heeft ze hiervoor gedaan? En 
wat doet een bestuurssecretaris in Bethanië precies? Dat waren drie van de vragen die ik 

graag beantwoord wilde hebben. Al gauw werd duidelijk dat Tilly een ruime en rijke ervaring 
heeft in christelijk Nederland. Zo werkte ze onder andere voor ds. Arie van der Veer van de 
Evangelische Omroep, ondersteunde ze de Tweede Kamerfractie van de ChristenUnie en 
werkte ze op de Christelijke Hogeschool Ede. Al na een week na haar eerste werkdag in 

Bethanië bevroeg ik Tilly in haar werkruimte op de vijfde verdieping van Bethanië.

(door: Silvester van der Pol)



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.
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PUZZELPAGIN
A

WOORDZOEKER SUDOKU

Oplossing:
Dhr./Mw.:

Straat:                 nr.: 

Postcode:        Plaats:

Telefoonnummer:

Wint u graag een mooi boeket? Puzzel mee!
Maak alle puzzels op deze pagina en win een fraai boeket 
bloemen. Vul uw  gegevens in, lever dit vel uiterlijk 31 mei 
2022 in bij de receptie en doe mee!

Bidden
Bijbel
Christus
Geloof

Heer
Kerk
Kerkklok
Kruising

Leeft
Loskomen
Lijden
Opstanding

Rust
Samen
Verving

VOLG DE STIPPEN...

De oplossing van de vorige woordzoeker was het woord ‘DECEMBERMAAND’. 
De winnaar is fam. Hazenboom, Oldenhofplantsoen 15. Zij ontvingen  daarvoor een 
fraai boeket boemen (zie foto).

 P T H G E L O O F A
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 IJ E E I I S K K C L

 B E R D F V R E H O

 E L D N E E U R R S

 L E N A L R I K I K

 N R E T IJ V S K S O 

 E U M S D I I L T M

 S S A P E N N O U E

 T T S O N G G K S N



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

Ede  |  Lunteren  |  Wageningen 
0318 685 685  |  vpvanotarissen.nl

Als het einde 

dan de rust dat 
alles wordt
geregeld? 

dan de rust dat
alles wordt
geregeld?
Ede | Lunteren | Voorthuizen | Wageningen 

0318 685 685 | vpvanotarissen.nl

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 

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!

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!

Linthorst Techniek  
verzorgt sinds 2015  
met veel plezier het  
technisch onderhoud  
voor Bethanië,  
Hospice Ede – De Olijftak  
en Stg. De Oldenhof.

Meer weten? 
linthorsttechniek.nl
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ALLES OVER 
GEZOND
ZITTEN!

ZIT-COMFORT.NL

ALLES OVER 
GEZOND
ZITTEN!

ERVAAR HET ZELF IN ONZE WINKEL!

Kerkstraat 6
Bennekom
0318 20 18 18

Maandag  13:30 – 17:30 uur
Dinsdag  09:30 – 17:30 uur
Woensdag  09:30 – 17:30 uur
Donderdag  09:30 – 17:30 uur
Vrijdag  09:30 – 17:30 uur
Zaterdag  09:30 – 17:00 uur

Gratis!
BroekakkerpleinP zitten als een vorst

BENNEKOM

Bent u op zoek naar een 
comfortabele fauteuil op uw 

maat? Dan is dit hét moment om 
uzelf te verwennen. Bij Zitcomfort 

Bennekom ontvangt u nu maar 
liefst €300 voor uw oude stoel als 
u een stoel op maat aanschaft.

Welkom in onze showroom. De 
koffi  e staat klaar!

VOOR UW 
OUDE STOEL

Onze stoelen zien er niet alleen 
fraai uit maar geven u ook 
maximaal comfort. Door de 

ergonomische vormgeving zijn ze 
goed voor lijf en leden. 

OUDE STOEL ERUIT, NIEUWE ERIN!

BEL ONS 
VOOR EEN 

DEMO BIJ U 
THUIS

DE MOOISTE FAUTEUILS 
PRECIES OP UW MAAT!

GRATIS THUIS-BEZORGD

INRUIL
KORTING

DE MOOISTE FAUTEUILS 
PRECIES OP UW MAAT!

BEZORGDBEZORGD

INRUILINRUILINRUIL
KORTINGKORTINGKORTING

ALLE 
STOELEN OP 
VOORRAAD

ALLE 
KLEUREN EN 

STIJLEN

OP UW MAAT!

DE GROOTSTE COLLECTIE 
STA-OP FAUTEUILS
DE GROOTSTE COLLECTIE DE GROOTSTE COLLECTIE 
STA-OP FAUTEUILS

ALLES 
OP UW 

MAAT

GRATIS THUIS-BEZORGD

STA-OP EN 

RELAXSTOELEN 

AL V.A 

€595

ALLE 
KLEUREN EN 

STIJLEN
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