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Voorwoord
VAN DE BESTUURDER

Veel zegen gewenst en de nabijheid van onze God 

in de eigen omstandigheden van je leven.

De Zweedse ouderenzorg staat 
bekend als een van de beste in 
de wereld.  

Maar is dat wel zo? Met deze 
vraag ben ik afgelopen mei 
met een groep van vijfentwintig 
zorgbestuurders en deelnemers 
van de executive leergang van de 
Leyden Academy on Vitality and 
Ageing, afgereisd naar Stockholm. 

In vier dagen tijd hebben we veel 
werkbezoeken afgelegd, de stad 
bekeken en intensieve gesprekken 
gevoerd. Heel leerzaam! 

Wat opviel was dat er over het 
algemeen veel vertrouwen is in de 
toekomst van de ouderenzorg. De 
financiering is geen probleem en 
ook de kwaliteit van zorg is geen 
issue. Continuïteit en consistentie 
van beleid, sturing door de 
overheid en ruime publieke 
middelen vormen de basis. Daar 
kunnen we in Nederland wel veel 
van leren! 

Opvallend was ook dat het 
hele systeem is gericht op het 
welbevinden van ouderen. Eigenlijk 
is dat wat wij binnen de Stichting 
Bethanië ook zo belangrijk vinden: 
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Willy de Groot - van Saane

het welzijn van onze bewoners en in de 
thuiszorg van onze cliënten. Het belang van 
het kennen en gekend worden en (dit is het 
thema van deze Wegwijs) het benadrukken van 
onze speerpunten “gezond en wel”. Voldoende 
opgeleide medewerkers is een belangrijke 
voorwaarde om zowel in Zweden als in 
Nederland de juiste zorg te kunnen bieden. 

Onze nieuwe CAO daagt medewerkers 
uit om de regie te nemen over hun eigen 
scholingsprogramma; ik juich dat van harte toe! 
Leren moeten we allemaal, elke dag opnieuw! 
Hoe mooi is het dat we dit samen mogen doen 
en dat we elkaar hierin ook stimuleren. Ik hoop 
op meerdere momenten de opgedane kennis 
binnen de organisatie te delen. 

Dankbaar was ik toen ik weer veilig in 
Nederland was en weer heerlijk aan het werk 
kon in Bethanië. Onze locaties in Wekerom 
en Ede zijn echt prachtig, zo mooi heb ik ze 
in Stockholm niet gezien! Dankbaar ben ik 
ook dat we dagelijks vanuit onze christelijke 
identiteit persoonsgerichte aandacht vanuit 
Welzijn en Zorg mogen bieden aan onze 
bewoners en cliënten in de thuiszorg. En trots! 
Supertrots op al onze collega’s, die dagelijks 
garant staan voor de kwaliteit van zorg! Het 
zijn stuk voor stuk kanjers die er elke dag 
weer zijn en willen leren en ontwikkelen. 
En dat terwijl wij de druk wel voelen van 
vacatures die steeds lastiger opgevuld worden; 
het verschil in aantal tussen Zweden en 

Nederland is daarom niet vergelijkbaar. Wij 
hebben grotere uitdagingen als het gaat om 
de arbeidsmarktproblematiek; maar ook hier 
houden we goede moed en vertrouwen over de 
continuïteit van onze ouderenzorg.

Iedereen van harte een gezegende 
zomerperiode toegewenst. Veel zegen gewenst 
en de nabijheid van onze God in de eigen 
omstandigheden van je leven. 

2 Thessalonicenzen 2:16-17
“En onze Heere Jezus Christus 
Zelf en onze God en Vader, die 
ons heeft lief gehad en ons een 
eeuwige troost en goede hoop 
gegeven heeft uit genade; moge 
uw harten vertroosten en u in elk 
goed woord en werk versterken”.

Willy de Groot-van Saane
Raad van Bestuur



Jezus zag hem liggen en omdat Hij wist dat hij al lange tijd ziek was, zei Hij tegen hem: 
Wilt u gezond worden?                                                 

(Johannes 5 : 6) 

Jezus Christus maakt ons
volkomen gezond
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Jezus komt in het ziekenhuis 
Bethesda in Jeruzalem. Daar ligt 
een groot aantal zieken, blinden, 
kreupelen en verlamden. Het is 
een heel bijzonder ziekenhuis. Er 
is een badwater, waarin op een 
bepaald moment een engel van 
de Heere neerdaalt om het water 
in beweging te brengen. Wie het 
eerst in het bad is nadat het water 
is gaan bewegen, wordt gezond, 
wat voor ziekte hij ook heeft.
In dit ziekenhuis ligt een man die 
al achtendertig jaar ziek is. Hij is 
waarschijnlijk verlamd, omdat hij 
heel moeilijk naar het badwater 
kan komen. Iemand moet er 
zijn om hem daarbij te helpen. 
Hij heeft echter geen mens die 
dat voor hem wil doen. Hij ligt 
daar, te midden van vele zieken, 
eenzaam en alleen. Lichamelijk 
heeft hij het al moeilijk, daar hij 
niet kan staan en gaan waarheen 
hij wil, maar hij heeft het ook 
psychisch erg moeilijk. Hij heeft 
geen familieleden en vrienden 
die hem bijstaan in zijn ziekte. 
Niemand heeft hij die zich over 
hem ontfermt. 

Maar Jezus ziet hem liggen. 
Hij ziet naar hem om, gaat niet 
zomaar aan hem voorbij. Hij wil 
juist bij deze eenzame zieke zijn 
in Zijn ontfermende liefde. Hij 
is in barmhartigheid over hem 
bewogen en stelt hem de vraag: 
Wilt u gezond worden?
Is dat geen vreemde vraag? Ieder 
wil toch graag gezond worden. 
Gezondheid wordt gezien als 
een zeer belangrijke zaak. Als 

je gezond en wel door het leven 
mag gaan, ben je een gelukkig 
mens. 
Als het anders bij je is, kun je 
zelfs een beetje jaloers zijn op 
mensen die bij het ouder worden 
nog een heel goede gezondheid 
hebben. Het valt niet mee als je 
zelf voortdurend tobt met ziekte 
en zwakheid.
Toch is het geen vreemde vraag 
die Jezus hier stelt. Bij een zeer 
langdurende ziekte, zoals ook bij 
deze man, kan er een gewenning 
ontstaan aan de toestand waarin 
je verkeert. Er komt een zekere 
passiviteit of wel lijdelijkheid 
over je. De wil om nog gezond 
te worden gaat ontbreken. Je 
hebt het al opgegeven en je erbij 
neergelegd dat het niet meer 

anders bij je zal worden. 
En dan ineens toch die vraag: 
Wilt u gezond worden? Ja, dat wil 
hij nog wel indien dat mogelijk 
is. Maar hij ziet voor zichzelf 
geen enkele mogelijkheid. Zijn 
toestand is hopeloos. Hij heeft 
geen mens die hem uit deze 
ellende helpt.

Toch heeft hij nu wel Iemand Die 
hem kan helpen en genezen. Hij 
staat naast hem. Jezus Christus 
zal hem genezen van zijn ziekte. 
Jezus zegt tegen hem: Sta op, 

neem uw ligmat op en ga lopen. 
En meteen wordt de man gezond, 
neemt zijn ligmat op en gaat 
lopen. 
Wat een heerlijk 
genezingswonder gebeurt hier 
door Jezus Christus. Gezond 
en wel kan deze man nu verder 
leven. Dit wonder gebeurde op de 
sabbat. 
Maar de man weet zelf niet 
dat hij door Jezus Christus 
was genezen. Want Jezus 
was meteen na zijn genezing 
verdwenen. Jezus vond hem 
terug in de tempel en zei 
tegen hem: Zie u bent gezond 
geworden, zondig niet meer 
opdat u niet iets ergers overkomt. 
Had zijn ziekte te maken met het 
zondige verleden van die man? 
Dat is mogelijk, hoewel we deze 
conclusie zelf niet voor een ander 
moeten trekken. Zonde en ziekte 
staan wel met elkaar in verband. 
We zijn niet gezond als wij in de 
zonde blijven leven. Dan wacht 
ons iets dat veel erger is dan 
de ziekte waarvan we genezen 
mogen zijn.  
We hebben allereerst de 
vergeving van zonden en de 
vernieuwing van ons hart 
nodig op weg naar de volledige 
gezondheid, die er zal zijn in 
Gods Koninkrijk. In Zijn Koninkrijk 
zal straks niemand ziek zijn. 
Jezus Christus maakt ons 
helemaal gezond, naar lichaam 
én ziel, opdat wij Hem zullen 
dienen en loven tot glorie van 
God. Gezond en wel zijn we tot in 
eeuwigheid. 

        D.C. Floor

In Zijn Koninkrijk 
zal straks niemand 

ziek zijn



Blijf in beweging!
In beweging blijven is het beste medicijn tegen 
verouderen. Stilstand is altijd achteruitgang. Die 
boodschap is in de afgelopen jaren via allerlei 
kanalen al tot ons gekomen. En terecht! Het kan 
niet vaak genoeg worden herhaald hoe belangrijk 
het is om te blijven sporten. Ook al houdt dat 
inmiddels wat anders in dan een halve triatlon 
lopen of een flinke wandeling maken. Wie oud is 
geworden, zal moeten leren roeien met de riemen 
die men nog heeft. Maar zelfs al is dat nog maar 
een figuurlijke peddel, dan nog kan daarvan 
gebruik worden gemaakt. Elke beweging telt. En 
vooral in de zomermaanden kan dat ook prima 
buiten, in de frisse lucht.

Voldoende bewegen is belangrijk voor een goede fysieke 
en mentale gezondheid. Niet alleen kan regelmatige 
lichamelijke activiteit het verouderingsproces vertragen, 
ook stimuleert die de vitaliteit en het welbevinden. 
En als bijkomend effect heeft het ook invloed op de 
participatie, de zelfredzaamheid en de kwaliteit van 
leven. We zetten hieronder een aantal voordelen van 
bewegen op een rij.
(bron: www.kenniscentrumsportenbewegen.nl).

GOED VOOR DE HERSENEN
Bewegen is goed voor het geheugen, het 
concentratievermogen en de verwerkingssnelheid van 
informatie. Er komt steeds meer bewijs dat bewegen 
het risico op het ontstaan van dementie vermindert 
en het proces van Alzheimer vertraagt. Dat komt 
waarschijnlijk doordat beweging ervoor zorgt dat hart- 
en bloedvaten in goede conditie blijven. De hersenen 
zijn bij uitstek een orgaan met veel bloedvaten. Ook 
heeft beweging invloed op de groei en aanmaak van 
hersencellen.

HET BEHOUDEN VAN OF VERTRAGEN VAN DE 
ACHTERUITGANG VAN BEWEGINGSVAARDIGHEDEN
Zelfs op hoge leeftijd (85+) levert bewegen 40% meer 
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spierkracht op. Dit leidt weer tot een beter behoud 
van coördinatie- en loopvermogen, tot meer 
lenigheid en het vertraagt de achteruitgang van 
kunnen uitoefenen van de dagelijkse handelingen. 

DE LICHAMELIJKE EN MENTALE CONDITIE
Bewegen zorgt voor een beter uithoudings-
vermogen. Het vertraagt het proces van botont-
kalking, verkleint het risico op chronische 
aandoeningen, zoals diabetes en het zorgt voor 
soepele gewrichten. Door beweging slaap je beter, 
het verbetert het humeur en geeft energie en kan 
ook een positieve invloed hebben op het welzijn 
van iemand met mentale klachten. Meer bewegen 
leidt tot een betere spijsvertering en stoelgang en 
voorkomt zo obstipatie. Regelmatig bewegen kan 
ook helpen in het voorkomen van doorligwonden.

Kortom: bewegen helpt ons om lichamelijk en 
mentaal fit te blijven. Het zorgt ervoor dat we 
de dingen kunnen blijven doen die we fijn en 
belangrijk vinden. Sinds het coronavirus ook 
in Nederland toesloeg zijn veel mensen helaas 
minder gaan bewegen. Daarom is het extra 
belangrijk om dit nu weer op te pakken. 

WAT KUNT U DOEN?
Eigenlijk is elke vorm van beweging al goed. 
Maar dertig minuten per dag is het ideaal. Dat 
zal lang niet voor iedereen (meer) haalbaar zijn, 
en dat is ook niet erg. Wel kan iedereen proberen 
om meer beweegmomenten na te streven. 
Meer doemomenten en sta-op-momenten op 
een dag. Dat kan al met de meest basale zaken 
als plantjes watergeven, de krant pakken en 
de kopjes op het aanrecht zetten. Ook andere 
huishoudelijke klusjes zijn hiervoor goed geschikt, 
zoals de was opvouwen, een boodschap doen 
en de post wegbrengen. Wat daarbij goed helpt, 
is dat ouderen vooral de dingen blijven doen die 
ze gewend zijn om te doen. Dat voelt vertrouwd 
en is bekend. Het doel is niet zozeer nieuwe 
dingen leren, maar het bekende en vertrouwde te 
behouden. Wat iemand fijn vindt om te doen, zal 
hij daarom vaker willen doen. 

WAT GEBEURT ER IN BETHANIË?
(Meer) bewegen is niet voor iedereen even 
vanzelfsprekend. Vandaar dat in Bethanië door 
een aantal fysiotherapeuten samen met de 
bewoners wordt gekeken hoe men zo goed 
mogelijk kan (blijven) bewegen en eventuele 
bewegingsbeperkingen kunnen worden 
verminderd. De fysiotherapeuten hebben korte 
lijntjes met de zorg en de betrokken vrijwilligers 
waardoor ook zij kunnen ondersteunen om de 
bewoners meer te laten bewegen.
Ook wordt gekeken naar de mogelijkheden om 
verschillende beweeggroepen op te zetten binnen 
Bethanië. Hierbij wordt rekening gehouden met 
de mate van mobiliteit van de bewoners zodat 
het voor iedereen mogelijk wordt om op zijn of 
haar niveau te kunnen participeren in een van de 
beweeggroepen. 
Een ander idee dat vanuit de fysiotherapeuten 
wordt opgepakt, is de mogelijkheid nieuwe 
bewoners te screenen op onder meer mobiliteit, 
valrisico, loopsnelheid, comorbiditeit (het 
hebben van één of meer aandoeningen, naast 
de hoofddiagnose waar de meeste aandacht 
naar uitgaat). Op basis van deze screening kan 
worden ingeschat of een bewoner fysiotherapie 
nodig heeft of dat hij/zij mee kan doen in een 
beweeggroep. 

Deze twee ideeën worden de komende 
tijd verder uitgewerkt, samen met direct 
betrokkenen van Bethanië om te kijken of 
deze ideeën haalbaar zijn. 
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GEZOND EN WEL VANUIT BESTUURDER

Het kwaliteitskader verpleeghuiszorg en onze visie en missie liggen ten 
grondslag aan het Strategisch Beleidsplan (SBP). Aan de hand van uitgewerkte 

strategieën werken we doelmatig aan het behalen van het resultaat; het 
bieden van de randvoorwaarden voor onze bewoners zodat zij een waardevol 

leven kunnen leiden. 

GEZOND & WEL 

Kwaliteit van zorg 

(door: Willy de Groot-van Saane)

Het thema ‘waardevol leven’ hebben we uitgewerkt in 
verschillende speerpunten. 

In deze Wegwijs behandelen wij het speerpunt: 
“gezond en wel”.  

Onder de noemer Gezond en Wel noemen we die 
activiteiten die een rechtstreeks verband hebben met 
het bieden van de juiste zorg in een veilige omgeving 
voor onze collega’s. 

Bethanië staat borg voor verantwoorde zorg 
en dienstverlening. Het welbevinden van onze 
bewoners staat voorop. Een goede gezondheid van 
onze doelgroep is niet vanzelfsprekend, veel van 
onze ouderen kampen met chronische ziekten en 
beperkingen, ook bij een afnemende gezondheid is 
het de uitdaging te streven naar kwaliteit van leven 
van cliënten. 

We zijn blij met onze eigen multidisciplinaire 
behandeldienst; deze draagt bij aan de juiste zorg 
en ondersteuning in het dagelijks leven. Door een 
eigen behandeldienst die we doorontwikkelen, 
kunnen zorgmedewerkers en behandelaars vanuit 

samenwerking en dialoog sneller inspelen op 
veranderingen van de zorgvraag van onze bewoners. 

Ook vanuit de thuiszorg (VPT-cliënten) zal de 
samenwerking met de behandeldienst vorm 
krijgen door samen de visie met betrekking tot 
wonen en leven in vrijheid en veiligheid verder te 
implementeren. De SO en de WZD-functionaris zullen 
in 2022 de huisartsen die verbonden zijn aan onze 
cliënten in de thuiszorg voorzien van een scholing 
over de WZD. 

FINANCIEEL GEZOND
Naast een gezonde situatie voor cliënten vormt een 
gezonde (financiële) organisatie de basis voor het 
uitvoeren van al onze plannen. Een geoptimaliseerde 
bedrijfsvoering met een verantwoorde formatie 
en ondersteunende ICT, informatie-, registratie- 
en planningsystemen die op elkaar afgestemd 
zijn, effectieve cliënt- en medewerkersprocessen 
die ingericht zijn voor hun taak: een moderne 
zorgorganisatie als Bethanië kan niet zonder. Al 
onze systemen en processen zijn erop gericht om 
de dagelijkse praktijk te ondersteunen en efficiënt te 
kunnen werken. 

ECD
Voor het borgen en verbeteren van verantwoorde 
zorg en dienstverlening, maken we gebruik van 
diverse instrumenten: dit jaar van onze nieuwe 
ECD Pluriform, maar ook goede registratie 
en opvolging van de kwaliteitsindicatoren, 
risicosignaleringen, monitoring en opvolging van 
cliënt-, medewerker- en vrijwilligerstevredenheid. 
Met het vanuit het nieuwe ECD te ontwerpen 
kwaliteitsdashboard in 2022 krijgen we inzicht in 
de uitkomsten van registraties. Hierdoor kunnen 
we real-time meten en analyses uitvoeren, trends 
waarnemen en de onderlinge samenhang van 
geleverde kwaliteit van alle afdelingen vergelijken. 
Dit alles tot bevordering en verbetering van de 
integrale zorgverlening. 

Onze collega’s van de huishouding in de thuiszorg 
hebben nu ook de mogelijkheid om te rapporteren 
in het nieuwe ECD, waardoor verbinding en 
samenwerking met de verschillende disciplines 
geoptimaliseerd wordt en wensen/behoeften van 
de bewoners beter afgestemd kunnen worden. 
Medewerkers huishouding hebben hierin een 
belangrijke signaalfunctie. 

VOEDING 
Voeding is vaak een onderschat aspect in de 
zorgverlening. Bewustwording is een belangrijke 
eerste stap bij goede voedingszorg. Bethanië 
wil zich graag de komende jaren specifiek op 
dit thema blijven ontwikkelen. Samenwerking 
tussen het horecateam, de diëtiste en de 
zorgmedewerkers vormt de basis voor een 
individuele benadering van bewoners met een 
voedingsprobleem, over- of ondergewicht etc. 

BEWEGEN 
Het bewegen van onze cliënten is van groot 
belang. Op alle afdelingen willen we meer 
aandacht voor bewegen. Voorbeelden hiervan 
zijn bijvoorbeeld zwemmen met cliënten in het 
therapeutisch bad en bewegen als standaard 
activiteit in de dagbestedingen. Samen met de 
fysiotherapeut, de ergotherapeut, medewerkers 
van team Welzijn en Sportservice Ede zullen 
vrijwilligers gezocht en getraind worden om hier 
een passende invulling aan te geven.

Gezond en Wel; volop in
 

beweging en ontwikkel
ing! 



WELKE ERVARING HEB JE INMIDDELS OPGEDAAN 
IN DE ZORG?
Ik heb de opleiding helpende gedaan en daarna die 
van verzorgende IG. Mijn eerste baan kreeg ik bij 
een verzorgingshuis in Barneveld. Daar heb ik ruim 
twee jaar gewerkt. Tegelijk met mijn verhuizing naar 
Harskamp wilde ik ook van werkkring wisselen. 

EN TOEN KWAM JE IN WICHERUMLOO TE 
WERKEN?
Nee, niet direct. Er was hier geen plek vrij en in 
de thuiszorg van Bethanië wel. Toen heb ik twee 
maanden in Ede gewerkt om vervolgens alsnog hier 
in Wekerom te kunnen beginnen. 

JE HAD DUS ALS JONG MEISJE AL VOOR DE ZORG 
GEKOZEN. 
Ik denk dat dat alles had te maken met mijn 
vader. Die ken ik niet anders dan gehandicapt. 
Toen ik anderhalf was, kreeg hij een ernstig 
verkeersongeluk waaraan hij een dwarslaesie 
overhield. Daardoor is het helpen mij met de 
paplepel ingegoten, want in zo’n situatie komt een 
deel van de zorg ook altijd bij de kinderen terecht. 

JE PRAAT DAAR HEEL NUCHTER OVER. KOMT DIE 
EIGENSCHAP GOED VAN PAS IN JE WERK?

Ja, dat denk ik wel. Als dingen dreigen spaak te 
lopen, kan ik snel schakelen en beslissen wat er 
direct moet gebeuren en wat nog even kan wachten. 

WELKE EIGENSCHAPPEN HEB JE NOG MEER 
NODIG ALS VERZORGENDE?
Georganiseerd kunnen werken is ook een 
belangrijke. En verder moet je natuurlijk zorgzaam 
zijn: oog hebben voor de mensen die je zijn 
toevertrouwd. Ook zijn sociale vaardigheden 
essentieel en is kunnen samenwerken een must.

HOE GAAT DAT ALS JE MET EEN COLLEGA WERKT 
DIE ANDERS IS DAN JIJ?
Dan wordt dat wel wat lastiger, ja. Maar vaak is er 
een heel goeie klik tussen ons en dat maakt een 
wereld van verschil. Dan gaat het werk soepel, 
omdat je collega ook ziet wat er moet gebeuren en 
je over en weer aan een half woord al genoeg hebt. 

IS HET SAMENWERKEN MET LEERLINGEN EN 
STAGIAIRES EEN UITDAGING?
Ja, maar echt een leuke. In Wicherumloo is er een 
heel goede verdeling tussen vast personeel en 
leerlingen en stagiaires. Dat is erg belangrijk, want 
dan kun je iedereen de tijd en de aandacht geven 
die nodig is. En het goed gedoseerd aannemen van 
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leerlingen en stagiaires bevordert de aanwas 
van nieuw personeel. 

WAT TREKT HEN OVER DE STREEP?
Een goede werksfeer en een werkdruk die te 
behappen is. Beide zaken zijn in Wicherumloo 
trouwens prima op orde. 

WAT IS HET BIJZONDERE VAN HET WERK VAN 
EEN EVV’ER?
De afkorting zegt het al: eerst 
verantwoordelijke verzorgende. Ik ben 
het eerste aanspreekpunt van de eerste 
contactpersoon van een cliënt. Elk half jaar 
is er een MDO, een multidisciplinair overleg, 
waarbij naast de EVV’er en de contactpersoon 
ook de arts aanschuift. En waar nodig een 
van de andere disciplines: de fysio- of de 
ergotherapeut of de diëtiste of logopediste. De 
EVV’er onderhoudt het contact met de familie 
en houdt het zorgplan op orde, door het aan te 
vullen en actueel te laten blijven.  

WAT IS HET MOOIE VAN DIT WERK?
Ik vind het afwisselende heel aantrekkelijk. 
Er is geen dag hetzelfde in de zorg. De ene 
dag kan heel hectisch verlopen en de andere 

dag weer heel rustig. Ook zit er veel uitdaging 
in. Geen mens is immers hetzelfde. Dat geldt 
niet alleen voor de bewoners, maar ook 
voor collega’s en niet te vergeten de familie. 
Verder is de fijne onderlinge band een goede 
motivator. 

EN WAT VIND JE MOEILIJK?
Ik vind de communicatie met familie soms 
lastig. Ook weer omdat mensen soms zo 
verschillend zijn. Ik moet wel eens slikken als 
ik word geconfronteerd met onredelijkheid 
en te veeleisendheid. Daar professioneel 
mee om te gaan, is iets wat je je echt eigen 
moet maken. Hoe ik dat doe? Door grenzen 
aan te geven en bewust geen ruimte te laten 
voor zinloze discussies. Wat niet went is het 
overlijden van een bewoner met wie je vaak 
een fijne band hebt opgebouwd. Dan moet je 
echt door een rouwproces heen. 

TOT SLOT NOG IETS MOOIS TE MELDEN?
Ik heb een keer meegemaakt dat iemand op 
zijn sterfbed lag en de dominee een psalm 
begon te zingen. Hoewel deze cliënt door 
medicatie in slaap werd gehouden, zong hij 
toch mee. Dat vond ik wel heel mooi!

INTERVIEW MET EVV’ER WENDY VAN DEN TOP

Wendy van den Top (1999) is verzorgende IG (individuele gezondheidszorg) en werkt sinds 2020 op 

de afdelingen beschermd wonen Willinkhuizen I en II in Wicherumloo. Vanaf dag één is zij ook EVV’er 

voor een aantal bewoners daar. Wat dat precies inhoudt en wat het mooie en wat het moeilijke van 

haar werk is, vragen wij haar op een mooie lentedag in mei. Wendy blijkt niet verlegen en ook een 

rappe prater. Ze hoeft meestal niet lang na te denken over wat ze antwoordt op onze vragen. 

(door: Silvester van der Pol)

‘ER IS GEEN DAG HETZELFDE 

in de zorg'



INTERVIEW MET VRIJWILLIGER RECEPTIE BETHANIË
(door: Silvester van der Pol)

Ellen Soldat – Van Eerden (1961) is inmiddels een bekend gezicht in Bethanië geworden. Dat komt 

omdat ze een aantal dagen in de week beneden in de hal achter de balie zit om daar het eerste 

aanspreekpunt te zijn van iedereen die langskomt. Juist daarom vonden we het tijd worden dat zij in 

Wegwijs nader wordt voorgesteld. Niet alleen omdat ze een van de vele vrijwilligers is die Bethanië 

rijk is, maar dus ook omdat ze letterlijk een veel gezien persoon is. En – zo wordt al snel duidelijk – 

iemand die vrijmoedig durft te spreken over zichzelf, zowel over haar verleden als haar heden. 

WAT DOE JE IN BETHANIË?
Ik zit drie ochtenden in de week achter de balie om 
iedereen te ontvangen die binnenkomt en om zodoende 
het eerste aanspreekpunt van Bethanië te zijn. 
Daarnaast ben ik hier ook elke zaterdag een dagdeel 
aanwezig. Daarmee is het begonnen.

VERTEL DAAR EENS OVER?
Zo’n twaalf jaar geleden wilde ik naast mijn betaalde 
baan als medewerker van het Studenteninformatiepunt 
van de Hogeschool Utrecht – wat ik totaal ongeveer 25 
jaar heb gedaan – ook iets heel anders doen. Ik zat in 
een wereld van mensen die allemaal het leven nog vóór 
zich hadden. Juist daarom leek het me een verrijking 
om iets te gaan doen in een omgeving waar mensen 
hun werkzame leven achter zich hadden gelaten. Ik las 
een vacature op de website van De Medewerker, de 
stichting voor vrijwilligerswerk in Ede, solliciteerde en 
werd hier aangenomen als gastvrouw voor de zaterdag.

WANNEER IS DAT UITGEBREID?
Dat is nogal een verhaal. In 2018 is mijn man overleden. 
Dat was natuurlijk een heel verdrietige tijd. Ik voelde 
dat ik daarna iets moest gaan doen, waardoor ik weer 
‘aan’ ging staan. Ik veranderde van baan, maar dat 
bracht niet wat ik ervan verwachtte. Ik kon gelukkig 

leven van een weduwenpensioen en besloot toen om te 
stoppen. Precies in die tijd brak corona uit en viel niet 
alleen ik maar ook de hele maatschappij stil. Zodoende 
kon ik een aantal maanden de tijd nemen om na te 
denken. Vanwege de maatregelen door de corona vroeg 
Tamara (coördinator vrijwilligerswerk – red.) of ik ook 
door de week achter de balie wilde gaan zitten, om 
iedereen die binnenkwam te wijzen op bijvoorbeeld het 
wassen van de handen. Ik vond dat fantastisch! Toen 
de eerste coronagolf voorbij was, vroeg Tamara of ik 
wilde doorgaan als gastvrouw doordeweeks. Men had 
inmiddels ervaren dat veel mensen het toch wel erg fijn 
vinden als er een gastvrouw is. 

HELPT HET WERKEN ALS GASTVROUW JE OOK IN 
HET VERWERKEN VAN JE VERDRIET?
 Ik heb mijn naaste collega’s en ook zoveel andere 
medewerkers hier ervaren als mensen die er gewoon 
voor je zijn. Ze hebben mij echt geholpen om overeind te 
blijven, of weer op te krabbelen als ik er even doorheen 
zat. Vergeet overigens ook de bewoners niet. Met hen 
heb ik heel mooie, helpende gesprekken. Ik kom uit een 
zakelijke werkomgeving waar er weinig ruimte was voor 
dit soort zaken. Maar hier is dat helemaal anders. De 
sfeer is niet alleen informeel, maar boven alles bijzonder 
liefdevol. 

ELLEN SOLDAT: 
Gastvrouw en bonus-oma in spe
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KUN JE DAT ‘ANDERS’ NOG VERDER 
OMSCHRIJVEN?
Het heeft alles te maken met medemenselijkheid. 
Met het elkaar echt willen zien. Het met hart en ziel 
de dingen doen die nodig zijn. Ik heb in het verleden 
veel communicatiecursussen gedaan. Daarvan leer 
je best veel handige dingen, bijvoorbeeld om te 
de-escaleren en begripvol over te komen. Maar dat 
is nog niet hetzelfde als iemand met oprechte liefde 
benaderen en bejegenen. Zo, en niet anders, wil ik 
zelf ook als gastvrouw alle bezoekers en bewoners 
van Bethanië aanspreken. 

HOE GA JE DAN OM MET LASTIGE SITUATIES AAN 
DE BALIE?
Het begint altijd met oog hebben voor de ander. 
Waarom staat iemand boos of verdrietig voor me? 
Met oprechte aandacht en het stellen van de juiste 
vragen valt een wereld te winnen. Dat wil toch 
iedereen? Ik ook. Daarom is het zaak om moeilijke 
dingen niet weg te wuiven, maar die juist tijd en 
ruimte te geven. Waar het kan, ga ik er even voor 
zitten of ik geef het door aan een collega die er 
verder werk van kan maken. Iedereen wil de juiste 
aandacht ontvangen! 

HEB JE ZELF KINDEREN GEKREGEN?
Nee. We hebben dat ook niet heel langdurig hoeven 
te verwerken, hoewel mijn kinderwens er wel was. 
Maar mijn man had bepaald geen gelukkige jeugd 
en we beseften ook wel dat het daarom voor hem 
niet gemakkelijk zou zijn geweest als vader. We 
hadden altijd een enorme vriendenkring, met veel 
kinderen. Met een aantal van hen zijn we heel 
‘close’ geworden, waardoor het voelde alsof we drie 
bonuskinderen hadden. Ze nemen me regelmatig 
mee op sleeptouw. Dat vind ik erg fijn. Een van hen 
wordt binnenkort vader en heeft me een kettinkje 
gegeven waarop staat: ‘bonus-oma’. 

JE ZIET VEEL MENSEN LANGS DE BALIE KOMEN. 
Wat ik heb ervaren, is dat het niet uitmaakt of je jong 
of oud bent, het gaat erom wie je werkelijk bent. Je 
persoonlijkheid en je karakter neem je je leven lang 
mee. Ik zie de grootste edelmoedigheid én een enkele 
keer wat onderlinge irritaties aan me voorbijtrekken. 
(lachend) Ja, een gastvrouw leert de mensen wel 
kennen. Wat ik daarbij belangrijk vind, is dat ieder mens 
telt. Ook zij die door de voorthollende maatschappij min 
of meer zijn afgeschreven. Die mogen hier alsnog tot 
bloei komen. Niet door hun prestaties, maar door te zijn 
zoals ze zijn bedoeld: mens en medemens.



E-mail: clientenraad@bethanie.nl E-mail: vwr.bethanie@gmail.com

Beste bewoners en cliënten,

Een deel van de Clientenraad (CR) verzorgt het 
bezoeken van de bewoners bij verjaardagen en 
om hier en daar een hart onder de riem te steken. 
Zij zorgen voor een presentje en een kaart om 
heugelijke en moeilijke momenten te memoreren.

De afgelopen jaren heeft Greet Hunink zich 
hiervoor ingezet en na zes jaar is zij onlangs in 
het zonnetje gezet door onze bestuurder om haar 
te bedanken voor haar inzet. Mevrouw Hunink: 

“Het is mooi en dankbaar werk en zo leer je de 
bewoners kennen. Ondertussen wordt het me 
iets te veel, want ik ben nu ondertussen ook 
iets ouder (93…). Ik vond het fantastisch om dit 
te mogen en kunnen doen.” Het stokje heeft zij 
overgedragen aan het echtpaar Hilberink-Lof 
die wij sinds enkele maanden als lid van de CR 
hebben mogen verwelkomen. De heer Hilberink 
zal het eerste aanspreekpunt zijn en samen 
pakken zij dit werk nu al geruime tijd op naast 
mevrouw Holtrust die dit werk al jaren verzorgt 
voor Kleinschalig Wonen. 

Ook Gijs Achterberg heeft bedankt voor een verlenging van zijn lidmaatschap als secretaris en lid van 
de CR; hij is ondertussen aan het genieten van een heerlijke campervakantie en wil graag in de nabije 
toekomst de vrijheid behouden om dat zoveel mogelijk met zijn partner te kunnen blijven doen. Bedankt 
Gijs! Voor het meedenken en -doen als secretaris en lid van de CR. 

We stellen het altijd op prijs van u te vernemen wat 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 en van uw naasten zoals uw 
(klein-)kinderen, vrienden en andere betrokkenen. Misschien dat zij zich verwonderen over zaken waar u 
en ik niet eens (meer) bij stilstaan. 

Heeft u interesse of wilt u meer weten? Neem contact op met Jacquelien Huisman, tel. 0621 563413  of 
stuur een bijdrage met uw motivatie  naar clientenraad@bethanie.nl 
We horen graag van U!

VAN DE CLIËNTENRAAD

CLIËNTENRAAD VRIJWILLIGERSRAAD
BEREIKBAARHEID CLIËNTENRAAD BEREIKBAARHEID VRIJWILLIGERSRAAD

Mijn naam is 
Marleen van Vliet 
en ik ben sinds 1 
december 2021 
werkzaam in de 
nachtdienst in 
Wicherumloo. 
Ik ben 58 jaar, 
getrouwd, woon in 

Ede en samen hebben wij drie getrouwde 
kinderen en vier kleinkinderen waarvan 
ik ook de oppasoma ben. Ik werk al 
weer veertig jaar met veel plezier in de 
ouderenzorg, waarvan bijna 32 jaar in de 
nachtdienst. Ik zie ernaar uit om iedereen 
beter te leren kennen en ik hoop op een 
fijne tijd samen met u en mijn collega’s.

Bij dezen wil ik me 
graag voorstellen 
aan u allen. Ik ben 
Marry van den 
Heuvel, ik ben 
42 jaar en woon 
in Barneveld, 
samen met mijn 
tweelingzus. 

Na jarenlang gewerkt te hebben in de 
thuiszorg, kreeg ik zin in een nieuwe 
uitdaging. Ik hoop vanaf deze maand, 
juni, begonnen te zijn met het werken in 
Wicherumloo te Wekerom, op de afdeling 
Vijfsprong,  als Eerstverantwoordelijk 
Verzorgende IG. Ik zie ernaar uit om u te 
ontmoeten en hoop een steentje te mogen 
bijdragen in de zorg voor u als bewoners.

Mijn naam is 
Marion Hardeman-
Roelofsen. Ik 
ben van 1970 en 
geboren en getogen 
in Wekerom.
Op ‘t Reatsgoed in 
Ede heb ik mijn VZ 
diploma gehaald. 

Ik ben getrouwd en moeder van vijf 
kinderen.  Hierdoor kon ik mijn diploma 
niet echt op orde gehouden. Nu mag ik in 
Wicherumloo beginnen als helpende, en 
dat vind ik geweldig. Wat fijn om met de 
mensen die wonen op Willinkhuizen bezig 
te zijn en hopelijk een bijdrage te leveren 
aan een fijne tijd!

Ik ben Sanne van 
Daalen, ik ben 22 
jaar en woonachtig 
in Ede. Op dit 
moment studeer ik 
aan de Christelijke 
Hogeschool Ede en 
in januari 2023 hoop 
ik afgestudeerd te 

zijn als verpleegkundige. Vanaf heden ben 
ik in dienst bij Bethanië, in de thuiszorg. 
Hier heb ik heel veel zin in! Ik zie uit naar 
de ontmoetingen met zowel de collega’s 
als de cliënten. Hopelijk tot ziens!

Mijn naam 
is Wertine 
Waaijenberg, ik 
ben 19 jaar oud en 
woon in Wekerom. 
Met ingang van 
de afgelopen 
maand mei ben 
ik begonnen 

op afdeling De Bosrand als leerling 
verpleegkundige, vierdejaars. Na de 
zomerperiode hoop ik mijn examens af 
te ronden en dan als vaste medewerker 
aan de slag te gaan. Ik kijk ernaar uit om 
kennis met jullie te maken en hoop op een 
fijne tijd met jullie allemaal!

Ik ben Ria van 
Roekel. Ik ben 
getrouwd met 
Kees, die al lange 
tijd als vrijwilliger 
begeleiding biedt 
bij de zaterdag-
avondzang. Wij 
wonen in Ederveen 

en samen hebben wij vier kinderen en 
zes kleinkinderen. Ik mag gaan werken 
als verpleegkundige bij het hospice. 
Hiermee gaat een lang gekoesterde wens 
om in een hospice te mogen werken in 
vervulling. Samen met de collega’s  en 
vrijwilligers hoop ik er in een moeilijke tijd 
voor u en uw naasten te kunnen zijn!

 RheeMu Verhuizers Ede
voor al uw verhuizingen

Morsestraat 9A
6716 AH  Ede

Tel. 0318 - 694422
Fax 0318 - 629636

info@rheemu.nl
www.rheemu.nl

 
NIEUWE MEDEWERKERS
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De nieuwe cliëntenraad



WAAR EN WANNEER 
BENT U GEBOREN?
Mevrouw: Ik ben op 3 mei 
1931 geboren te Sneek.
Meneer: Ik ben op 27 
september 1930 ook in 
Sneek geboren.

WAT DEDEN UW OUDERS VOOR WERK?
Mevrouw: Mijn vader was dagloner 
en gelukkig kreeg hij later werk in de 
groenvoorziening van de gemeente Sneek. 
Ik groeide op in een gezin met vijf kinderen.
Meneer: Mijn vader had eerst een 
brandstoffenhandel in olie en turf en bracht 
dat weg met de praam (boot). Hij is later met 
boten bouwen begonnen en dat ging heel 
goed. Er werden van alle soorten zeilboten 
gebouwd, BM’ers genaamd. Ik had daar 
niet zo’n interesse in, maar een van mijn 
broers heeft het bedrijf overgenomen. Met 
de overdracht was hij (mijn vader had dat 
geregeld), met een mooie motorboot door 

de Waterpoort van Sneek gevaren. Zo kon 
iedereen zien dat mijn vader afscheid nam en 
zijn zoon het bedrijf overnam. Ik groeide op in 
een gezin met zes kinderen.

WAT HEEFT U VOOR WERK GEDAAN?
Mevrouw: Ik heb eerst wat losse baantjes 
gehad en heb me later na een tussentijdse 
studie opgewerkt tot kleuterjuffrouw, wat ik 
jaren met plezier ben geweest. 
Meneer: Ik ben als dienstplichtig militair 
begonnen en daarna in dienst gebleven en 
alle rangen en standen doorlopen. Door 
verschillende studies heb ik mij opgewerkt 
tot stafofficier (Groot Majoor).
We hebben samen ‘overal’ gewoond 
(Ossendrecht, Bergen op Zoom, Ede, 
Arnhem, Ermelo en Assen) en ik heb bij 
verschillende onderdelen – onder andere bij 
de Luchtdoelartillerie en de Gele rijders – 
dienst gedaan.

BENT U GETROUWD?
We zijn getrouwd op 28 december 1953. 
Waarom zo laat in het jaar? We kregen toen 
een bedrag mee van de regering. Ons gezin 
bestaat uit drie kinderen, twee jongens en 
een meisje, waarvan er een in Ede woont, de 
anderen in Bemmel en in Koog aan de Zaan.

WAAR BENT U GRAAG MEE BEZIG?
Mevrouw: Vroeger heb ik veel 
vrijwilligerswerk gedaan voor de kerk en de 
school. Nu wordt mijn gezichtsvermogen 
wat minder. Ik las altijd veel en met de 
huidige hulpmiddelen lukt het nog steeds 
aardig. 
Meneer: Ik lees nog een beetje en samen 
houden we elkaar bezig. Wij eten op de 
kamer en dan zorg ik dat de tafel netjes 
gedekt is.

HOE TYPEERT U ZICHZELF?
Mevrouw: Als een gezellige prater.
Meneer: Als heel rustig en bedachtzaam.

WAAROM BETHANIË?
We woonden in De Oldenhof, maar op een 
gegeven moment ging dit niet meer en 
waren we blij dat we naar Bethanië konden. 
En het is hier goed toeven.

WAAR EN WANNEER BENT U GEBOREN?
Mevrouw: Ik ben geboren op Ambon in 
Airlow op 19 december 1940.
Meneer: Ik ben geboren op Sumatra in Kota 
Radja ( Het huidige Banda Atjeh )
op 21 januari 1938.

WAT DEDEN UW OUDERS VOOR WERK?
Van beiden was vader militair en moeder 
huisvrouw.

HOE GROOT WAS TOEN HET GEZIN? 
Mevrouw: Ik was opgenomen in een 
pleeggezin en wij waren met negen kinderen.
Meneer: Doordat moeder al vroeg was 
overleden en vaders tweede vrouw ook, 
werden wij een groot gezin met dertien 
kinderen.

HOE WAS UW KINDERTIJD? 
Voor beiden was de kindertijd moeilijk. Wij 
moesten vaak verhuizen vanwege de militaire 
verplichtingen van vader.

Toen kwam ook de grote verhuizing van 
Indonesië naar Nederland. Met de boot van 
Java - Surabaya naar Nederland. Grote 
schepen brachten toen heel veel mensen 
naar Rotterdam. Vandaar gingen we naar 
Amersfoort en toen kwamen we aan bij 
Kasteel De Schaffelaar en landhuis De Biezen 
in Barneveld. Achter dit landhuis waren 
barakken geplaatst waar wij toen konden 
wonen.

BENT U GETROUWD?
Wij zijn getrouwd in Barneveld op 5 augustus 
1968 en zijn toen in Barneveld gaan wonen 
en later, toen “De Biezen” werd opgeheven 
en de mensen moesten verhuizen, zijn 
wij via de Hervormde Kerk in Voorthuizen 
terechtgekomen en zijn we daar gaan wonen.

WAT HEEFT U VOOR WERK GEDAAN?
Mevrouw: Ik heb gewerkt bij Philips in 
Hilversum, bij de afdeling controle van de 
bedrading van de apparaten.
Meneer: Ik heb ook in Hilversum bij Philips 
gewerkt en ik was controleur van de diverse 
apparaten die gemaakt werden.

WAAR BENT U GRAAG MEE BEZIG?

Beiden wandelen graag (met mevrouw daarbij 
in een rolstoel) en zijn graag buiten. Meneer 
gaat wel eens alleen op stap om in het 
centrum van Ede wat boodschapjes te doen.

HOE TYPEERT U ZICHZELF?
Mevrouw Als een gezellige prater. 
Meneer: Als een tevreden man.

WAAROM BETHANIË?
Rond Barneveld en Voorthuizen was geen 
plaats voor ons en een neef van ons heeft 
er voor gezorgd dat we in Bethanië konden 
wonen.

De heer H. Moed en 
mevrouw T. Moed - Postma
Appartement 302
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Meneer en Mevrouw Hilberink wonen sinds 30 augustus 
2021 in De Oldenhof en zijn, dit moet ik erbij zetten, vijf 
jaar gelukkig getrouwd. 
Meneer vindt het leuk om dit gerecht met u te delen 
en vertelt: Ik ben geboren en getogen in het dorp Emst 
(Gemeente Epe) in het mooie Gelderland. Daar ben ik op 
16-jarige leeftijd gaan werken bij een Hollandse boer, 
en als jonge jongen vond ik het altijd verrukkelijk als de 
boerin ‘s middags karnemelksaus met spek en bruine 
bonen maakte.

Warme 
herinnering

RECEPT VAN VROEGER - 

KORTE INTERVIEWS

Een recept van de heer Hilberink.

De heer H.J.R Lopulalan en 
mevrouw D. Lopulalan – Wattilete
Appartement 510

Het recept van vroeger waar de heer 

Hilberink ‘warme herinneringen’ aan 

heeft, is

‘Karnemelksnat’

 Gastvrije groet, 
Ron Zwitserlood

Ingrediënten: 

450 gram gesneden spek
½ liter karnemelk 
1 ui
20 gram boter
30 gram bloem
200 gram bruine bonen
110 gram gekookte 
kruimelige aardappelen 
(Frieslander, Bintje, 
Première, Doré of 
Eigenheimer)

Schotels zoals deze 
kunnen ook met 
sperziebonen of andijvie 
worden gemaakt; het 
maakt niet uit, het is 
allemaal lekker!

Werkwijze:

Smelt de boter en bak de gesneden spek 
lekker bruin. Als het spek gaar is, voeg dan de 
gesnipperde ui toe en laat deze 1 minuut mee 
fruiten.
Voeg de bruine bonen toe en daarna de bloem.
Nu zijn we bij een moment aangekomen 
waarbij er goed moet worden opgelet! Doe de 
koude karnemelk in een grote ronde bekken 
(bijvoorbeeld een rvs ronde, bolle schaal), en 
haal de warme pan met spek en bonen van het 
vuur.
Voeg een klein beetje van de warme massa bij 
de koude karnemelk, doe dit onder voortdurend 
roeren, en voeg weer een beetje van de warme 
massa toe aan de karnemelk. Zorg er dus voor 
dat het niet gaat schiften.
Op het laatste doet u de karnemelkmassa in 
zijn geheel terug in de pan met de overgebleven 
spek. Houd het geheel zachtjes warm, maar laat 
het niet meer koken.
Serveer dit in een diep bord met de gekookte 
aardappelen, de spek met bonen en de saus van 
de karnemelk. 

Dit heerlijke gerecht wordt geserveerd 
in ons restaurant op 

vrijdag 24 juni, 8 juli, en 22 juli.
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We merken het allemaal en in de komende jaren neemt het extreme vormen 
aan: de grote personele tekorten in de zorg, waarbij het in de ouderenzorg 
het meest merkbaar zal zijn. Dit horen we in allerlei media terug, maar 
gaan we dit laten gebeuren of kunnen we hier nu al op inspelen? Het aantal 
ouderen stijgt de komende jaren verder door. Het aantal jongeren daalt en 
het aantal medewerkers in de zorg dat de komende jaren met pensioen gaat 
groeit sterk.  Velen van ons krijgen er mee te maken, het gaat immers over 
onszelf of over onze ouders. Ook ik heb de afgelopen jaren in mijn privéleven 
ervaren hoe het is als een naaste in een verpleeghuis moet gaan wonen. 
Met de nadruk op wonen, want ik weet één ding zeker: bij het welzijn van 
een bewoner draait het om goede zorg, maar niet minder om een prettige 
woonomgeving, om fijne contacten en goede voeding.

Het is onze taak om er te zijn voor bewoners en cliënten met een intensieve, 
korte of langdurige zorgvraag. Hoe mooi is het als je net dat extraatje kan 
geven aan een bewoner of cliënt? Er gebeuren zoveel mooie dingen – in het 
verpleeghuis, de thuiszorg en het hospice – die wat mij betreft te weinig voor 
het voetlicht worden gebracht. Als je de media moet geloven is de branche 
niet zo gezond. Veel aandacht in de (landelijke) media gaat uit naar negatieve 
zaken in de zorg. Persoonlijk vind ik dat de waardevolle momenten veel meer 
in de schijnwerpers moeten staan.

In mijn werk als manager ben ik verantwoordelijk om de zorg en 
dienstverlening binnen de gestelde budgetten en kaders te ondersteunen. 
Een belangrijke nieuwe ontwikkeling is hoe technologie een rol speelt en 
gaat spelen in onze sector; worden we over een aantal jaren door een robot 
gewassen, en wat vinden we daarvan? Ook mensen met een dementie willen 
buiten zijn en een boodschapje doen zoals zij gewend waren. Dat is heel 
begrijpelijk en nodig. Een mooi voorbeeld hiervan hoorde ik kortgeleden van 
een collega uit de zorg en dat wil ik graag met u delen.

Er gingen twee dames (met dementie) samen een stukje wandelen, inclusief 
de bijbehorende risico’s. Ze liepen samen naar Tuincentrum Harkes, en 
de betreffende meegelopen collega kon met de caissières daar afspreken 
dat onze receptioniste een belletje zou krijgen als ze daar vertrokken. Zo 
geschiedde. De dames kwamen veilig terug en hadden het erg fijn gehad. 

Een mooi voorbeeld van een waardevol moment  waarbij het welzijn voorop 
stond. De zorg-collega kon dat extraatje creëren door samenwerking  met de 
buren van Harkes. Hoe mooi is dat!

Ik ben van mening dat dit de gouden randjes van de dag kunnen zijn. Het is 
zo fijn om me volop in te zetten om voor nu en de toekomst ervoor te zorgen 
dat er voldoende (door technologie ondersteunde) medewerkers zijn. Laten 
we mensen stimuleren door ook de mooie verhalen te delen. Alleen samen 
houden we de branche gezond en wel!

Hoe gezond en wel is 
onze branche?

COLUMN BEN VAN GILS

Laten we 
mensen 
stimuleren door 
ook de mooie 
verhalen te 
delen. 
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WISSELENDE ACTIVITEITEN
Veteranenmiddag: dinsdag 21 juni om 15.00 uur

Bingo: woensdag 22 juni om 15.00 uur
Pianospel van Jan Broekhuis donderdag 23 juni om 15.00 uur

Zangkoor Jubilate: dinsdag 28 juni om 19.00 uur
‘Johannes de Heer’ zangmiddag: vrijdag 1 juli om 15.00 uur

Voorspeelmiddag pianoleerlingen: zaterdag 2 juli om 15.00 uur
Roofvogelshow: vrijdag 8 juli om 15.30 uur

Muziekoptreden met viool en dwarsfluit: maandag 11 juli om 19.00 uur
Themamiddag over de zomer door Rob Wereldsma: dinsdag 12 juli om 15.00 uur

IJssalon Puro komt langs: vrijdag 15 juli om 15.00 uur
Pianospel van Jan Broekhuis donderdag 21 juli om 15.00 uur

Pannenkoekenfeest: vrijdag 5 augustus om 17.00 uur 
Mannen(snack)middag: vrijdag 29 juli om 15.30u

Roels Beestenboel: maandag 8 augustus om 13.30 uur 
Heideweek activiteit: dinsdag 23 augustus om 15.00 uur

De heideprinsessen komen langs: donderdag 25 augustus om 10.00 uur

Wandel-3-daagse: Maandag 5 september, woensdag 7 september en 
vrijdag 9 september is weer de wandel-3-daagse! We starten om 15.00 uur

DRAAIORGEL
In de zomermaanden komt eens per maand het draaiorgel weer langs!

Dat is op 7 juli, 4 augustus en 1 september om 15.00 uur

SNACKMIDDAG
Lekker een frietje of een kroket eten in het restaurant? 

Dat kan één keer in de maand tijdens een snackmiddag:
Vrijdag 24 juni, 29 juli en 26 augustus 

Van 16.00 - 17.00 uur

IJSMIDDAGEN
In de zomer is er naast de snackmiddag ook 1 keer in de week een ijsmiddag. Komt 

u een lekker ijsje eten? Dat kan op dinsdag:
19 juli, 26 juli, 2 augustus, 9 augustus en 16 augustus om 15.00 uur

In de loop van de weken worden er nog extra activiteiten georganiseerd. Houdt u 
daarvoor de weekplanningen en de aankondigingen goed in de gaten.



Gezond en wel vanuit P&O (door: Erlinde  Smit - van Ingen)

In het Strategisch Beleidsplan van Bethanië wordt geschreven dat de 

stabiliteit op het gebied van de personeelssamenstelling een belangrijke 

factor is om goede kwaliteit van zorg te leveren. Daarin is het welbevinden 

van de medewerkers van belang. Hoe bereiken wij dat welbevinden?

WELBEVINDEN VAN MEDEWERKERS

Welbevinden lijkt misschien iets ongrijpbaars. Wat is 
welbevinden? Voor iedereen is toch dat anders? 
Er spelen veel factoren mee die zorgen dat een 
medewerker lekker in zijn/haar vel zit en prettig 
werkt. Sommige factoren liggen in de privésituatie, 
maar andere liggen bij de organisatie. Het is van 
belang om op de factoren te sturen die in de 
reikwijdte van de organisatie liggen. Daarbij heeft 
P&O enkele handvatten.
Je kunt hierbij denken aan het doen van onderzoek 
naar de tevredenheid van medewerkers, het meten 
van het ziekteverzuim en het op orde hebben van de 
arbeidsomstandigheden. Daarnaast is stabiliteit een 
belangrijke factor.

MTO
Iedere twee jaar wordt er in Bethanië een 
medewerkers-tevredenheidsonderzoek (MTO) 
gehouden. Afgelopen april heeft opnieuw een MTO 
plaatsgevonden. Helaas waren bij het aanleveren 
van dit artikel de cijfers nog niet bekend. Vanuit 
de vorige MTO kwam als punt naar voren dat de 
werkdruk een aandachtspunt was. Hierop hebben 
enkele interventies plaatsgevonden.
Allereerst is gekeken hoe de werkdruk structu-
reel besproken kan worden tussen leidinggevende 
en medewerker. Daarom is in het functionerings-
gespreks formulier aandacht gekomen voor 
dit onderwerp door te praten over de werk/ 
privébalans, waarbij samen gekeken kan worden 
naar eventuele oplossingen wanneer die niet in 
orde is. 

Daarnaast is vanaf dat moment vanuit P&O 
iedere zes weken op intranet aandacht voor het 

onderwerp werkdruk / werkplezier. Door middel 
van tips en korte verhaaltjes krijgen medewerkers 
handvatten om met werkdruk om te gaan.

Enkele afdelingen hebben ervoor gekozen om samen 
te roosteren. Ook dit kan helpen om de werkdruk 
te verminderen. Door in samenspraak een passend 
rooster te maken weet een medewerker waar hij/zij 
aan toe is.

ZIEKTEVERZUIM
Het ziekteverzuim is bij Bethanië betrekkelijk laag, 
wanneer wij dit sector breed vergelijken. In 2021 lag 
het ziekteverzuim in de VVT-sector op gemiddeld 
7,29% (Bron: Vernet), terwijl dit bij Bethanië lag op 
5,20%. Hoe komt het dat ons ziekteverzuim lager ligt 
dan in de organisaties om ons heen? 

Dit heeft met veel verschillende factoren te maken. 
De sfeer op een afdeling, binnen de organisatie, 
is bijvoorbeeld zeer bepalend voor het welzijn van 
medewerkers (en bewoners). Het is belangrijk dat de 
onderlinge band goed is. Een open cultuur waarin 
medewerkers elkaar aanspreken op hun gedrag hoort 
hierbij. 

Sinds 2019 doet Bethanië mee aan het regionale 
project “Verzuim Innovatieve Aanpak”. In dit project 
onderzoeken we hoe het komt dat het ziekteverzuim 
bij Bethanië lager ligt. Daarnaast hebben wij de focus 
gelegd op het laag houden van het verzuim. Vanuit 
dat project zijn leidinggevenden gestart om tijdens 
afdelingsoverleggen met het rondje “hoe zit je erbij?” 
te starten. Dit zorgt voor grotere betrokkenheid op 
elkaar. Zo kunnen collega’s met elkaar meeleven.
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Er is sprake van frequent verzuim als een werknemer 
zich drie keer of vaker ziek meldt in een jaar tijd. 
Frequent verzuim kan leiden tot langdurig verzuim. 
Daarom werken wij sinds 2021 met frequent-
verzuimgesprekken. Wanneer een medewerker 
drie keer of meer ziek is geweest (corona daar 
buiten gelaten) in een periode van twaalf maanden, 
dan gaat de leidinggevende een gesprek met de 
medewerker aan om te kijken wat zij kunnen doen 
om verzuim in de toekomst te voorkomen.

ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN
Til je een bewoner even op of gebruik je een tillift? 
Ook dit is van belang voor medewerkers. Door de 
Arbo-middelen te gebruiken blijf je gezond werken. 
Daarom worden ergocoaches ingezet om samen 
met collega’s te kijken hoe ze gezond kunnen blijven 
werken. Samen met de preventiemedewerker 
houden zij de arbeidsrisico’s in de gaten.

STABILITEIT
In het strategisch beleidsplan wordt geschreven over 
de mogelijkheid van het ophogen van contracturen 
van medewerkers. Bij Bethanië hebben wij een 
gemiddeld contractomvang van 0,44 fte. Landelijk 
ligt de contractomvang binnen de zorg op 0,6 fte 
(Bron: PFZW). Kleine contracten hebben als voordeel 
dat er meer flexibiliteit is bij uitval of vakantie, maar 
het nadeel is dat er minder continuïteit is voor de 
cliënt. Ook is het voor medewerkers fijner om met 
een kleiner team te werken, zodat je regelmatig 
met dezelfde collega werkt. Het ophogen van de 
contractomvang zou daarom een mooie bijdrage 

leveren aan de stabiliteit voor de cliënt en van het 
team. Het ophogen van de contractomvang is daarom 
een aandachtspunt voor alle leidinggevenden.

Stabiliteit creëer je ook door medewerkers 
te behouden voor de organisatie en dus de 
uitstroom te verkleinen. Een aantal zaken is van 
belang om medewerkers te behouden. Twee wil 
ik er benoemen. Allereerst is het belangrijk dat 
medewerkers wanneer ze in dienst komen goed 
ingewerkt worden. In 2021 zijn wij gestart met 
een project bij De Bosrand en in Wicherumloo 
om te werken met buddy’s. De eerste maand dat 
de medewerker in dienst komt, heeft de nieuwe 
medewerker een buddy die hem/haar begeleidt op 
tal van vlakken. Dit jaar zal dit verder opgepakt gaan 
worden door de andere afdelingen.
Het blijven investeren in de medewerkers is van 
belang. Daarom doet Bethanië mee met een project 
genaamd “medewerkersreis”. Wij hebben ons de 
vraag gesteld: “Hoe worden wij een aantrekkelijke 
werkgever voor verpleegkundigen?”

Na (intern en extern) onderzoek is gebleken dat 
verpleegkundigen meer uitdaging zoeken in hun 
werk. Bij Bethanië is gekozen om nu te kijken 
of verpleegkundigen op verschillende gebieden 
experts kunnen worden. Door bijvoorbeeld een 
aandachtsgebied te hebben zoals wondverzorging, 
Parkinson of Palliatieve zorg. Zij worden nu om 
hun expertise benaderd. Hiermee gaat de kwaliteit 
van zorg omhoog, hebben verpleegkundigen hun 
uitdaging en neemt het plezier in hun werk toe.
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HOE IS JOUW BAKHOBBY 
BEGONNEN?
Met de eerste taart waaraan ik als 
jong meisje mocht meehelpen in 
de keuken bij mijn moeder thuis. 
Mijn moeder maakte gewone 
taarten, zoals appel- en kwarktaart. 
Gaandeweg kreeg ik de smaak 
steeds meer te pakken. Toen ik op 
de middelbare school een keer een 
negen voor een baksel kreeg, vroeg 
de leraar: ‘Moet jij niet iets met 
koken en bakken gaan doen?’ Maar 
ik was toen vastbesloten om te 
gaan werken in de kraamzorg. 

DAT WERD HET OOK?
Ja, ik heb dat werk na mijn 
opleiding zo’n vier jaar gedaan. 
Daarvoor woonde ik bij mijn ouders 
die een poeliersbedrijf hadden. 
Daar werd altijd veel gesproken 
over eten. Dat helpt wel. Als 

kraamverzorgster kreeg ik vaak een 
compliment over het eten en zeiden 
ze grappend: ‘Bedankt voor het 
lekkere eten, én voor de zorg.’

HOE KWAM JE VERZEILD BIJ HEEL 
HOLLAND BAKT?
Nadat ik door mijn zoon was 
opgegeven, hoorde ik er verder 
niets meer van. Niet gek, want 
achteraf hoorde ik dat er zo’n 
duizend gegadigden waren, waaruit 
men kon kiezen. Ik bleek al eerder 

te zijn gebeld door HHB, maar nam 
niet op omdat ik dacht dat het weer 
een verzekeringsmaatschappij was. 
Toen ik na een aantal keren toch 
opnam en hoorde dat het HHB was, 
gooide ik van schrik de hoorn er 
weer op! 

HOE GING DAT VERDER?
Ze zaten al midden in de audities. 
Toen ik duidelijk maakte dat ik 
het wel heel jammer vond als ik 
niet meer kon meedoen, bleek er 
toch nog ruimte te zijn. Ik kreeg 
als opdracht om een taart te 
maken waarin ik veel technieken 
kon stoppen en moest een brood 
bakken. Met het resultaat moest 
ik naar Amsterdam, waar ik 
samen met andere kandidaten 
werd bevraagd en gefilmd. Daarna 
volgde een tweede ronde waarvoor 
ik eerst een enorm lange vragenlijst 

In Wegwijs beginnen we vanaf nu een nieuwe serie: ‘De hobby van’. Daarin willen we telkens 
iemand onder ons uitlichten die een interessante hobby heeft. Al eerder – in het herfstnummer 

van 2021 – brachten we de schilder- en tekenhobby van twee collega’s voor het voetlicht, 
respectievelijk die van Cora Groters en van Marga van de Zandschulp. Toen we onlangs hoorden 

dat een derde collega het met haar hobby zelfs tot deelname aan het bekende televisieprogramma 
Heel Holland Bakt had gebracht, besloten we om de nieuwe serie met haar te beginnen. Tijdens 

het vraaggesprek met Marieke, die zowel in Bethanië als in Wicherumloo kookt, bleek dat ze een 
echte autodidact is. Gewoon door te beginnen en te oefenen en nog eens te oefenen heeft ze 

inmiddels mooie resultaten weten te behalen.

moest invullen. Daarop 
stonden vragen als: Ben je 
stressbestendig? en: Wat zeggen 
de mensen over jou wie je bent? 
Ik moest mijzelf wel verkopen 
hoor. En vervolgens kwam er 
nog een derde ronde waarin ik 
vier patisseriewaardige eclairs 
moest bakken. Met de camera er 
bovenop.

VOND JE DAT GEEN BEZWAAR?
Nee, want ik wilde erg graag 
meedoen. Weet je, ik bak al 
heel lang. En als je dan de kans 
krijgt om mee te mogen doen op 
zo’n hoog niveau, en advies en 
supervisie kan krijgen van iemand 
als meesterbakker Robèrt en ook 
Janny met haar verfijnde smaken, 
dan laat je die kans niet zomaar 
lopen. Ik zoog alles op wat hij zei 
en heb veel van hem geleerd. 

HOE WAS DE ONDERLINGE 
SFEER TIJDENS DE OPNAMES?
Echt enorm. We hielpen elkaar 
waar we maar konden. We 
kregen te horen dat we een 

hechte en gezellige groep 
waren. En Robèrt vertrouwde 
ons toe dat hij in de negen jaren 
dat het programma al draait 
nog nooit zo’n hoog niveau had 
meegemaakt. Dat is toch leuk 
om te horen. André van Duin 
bedacht zijn grappige bijdragen 
allemaal ter plekke, alles was 
spontaan en iedereen kon 
gewoon zichzelf zijn. Robèrt is 
echt iemand met veel kennis en 
liefde voor zijn vak en daarnaast 
natuurlijk ook een beminnelijk 
mens. Ook van Janny kan 
hetzelfde worden gezegd. 
Iedereen vond het een feestje.

ZATEN ER OOK LASTIGE 
KANTEN AAN?
Het enige wat ik misschien wat 
had onderschat is de enorme 
hoeveelheid tijd die het maken 
van het programma mij kostte. 
Ik werk vier dagen in de week en 
dit moest er allemaal erbij en er 
tussendoor. Maar ik zou het zo 
weer doen als ik opnieuw moest 
kiezen.

JE WERD OOK EEN KEER 
AANGESPROKEN OP JE GELOOF.
Ja, ook dat ging heel spontaan. 
André vroeg of ik nog leuke 
dingen ging doen met Pasen. 
Toen antwoordde ik dat we eerst 
naar de kerk gaan, omdat we de 
opstanding van Jezus vieren. Dat 
fragment is ook zo uitgezonden. 
Er was zeker respect voor. 

HEB JE NOG CONTACT MET DE 
REST VAN DE GROEP?
Ja, er is heel veel contact. We 
spreken af om bij elkaar te 
komen eten en we gaan nog een 
paar keer gezamenlijk een cursus 
doen. Daar zit in ieder geval een 
cursus bij Robèrt zelf bij.

VOND JE HET JAMMER DAT JE 
NIET IN DE FINALE KWAM?
Het enige wat ik echt jammer 
vond, is dat ik door de finale te 
missen niet mee kon doen met de 
opdracht ‘Maak een bruidstafel’. 
Want dat is echt een specialiteit 
van me. Maar verder ben ik al 
heel blij dat ik de halve finale 
heb gehaald. En ik ben trots dat 
ik één keer meesterbakker ben 
geworden, met mijn Barneveldse 
kroketten. Omdat André van Duin 
van hartig houdt en toen jarig 
was, werd de opdracht ‘hartig’. 
Wat daar zo Barnevelds aan 
was? Ik gebruikte kipdijfilet, in 
combinatie met limoen. 

HEB JE NOG TOEKOMSTIGE 
BAKPLANNEN?
Ik wil mij wel wat verder gaan 
ontplooien. Meer technieken 
aanleren, bijvoorbeeld. Ik heb nog 
geen vast omlijnde plannen hoor, 
maar een dag in de week stage 
lopen in een patisserie lijkt me 
wel wat. Weet je, ik vind zo veel 
leuk, we zien wel. 

(door: Silvester van der Pol)

DE HOBBY VAN MARIEKE BLOTENBURG HALVE FINALISTE IN ’HEEL HOLLAND BAKT’ 2022

’' Het niveau lag dit
  jaar heel hoog'’



De Identiteitsraad van Bethanië aan het woord

INTERVIEW MET VOORZITTER JOOP KORTELAND

’Blijvend het 
gesprek voeren

(door: Silvester van der Pol)
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HOE VAAK WORDT ER VERGADERD?
We willen tenminste drie keer per jaar 
samenkomen. Elke vergadering wordt bijgewoond 
door de bestuurder Willy de Groot. Naast dat we 
onze agenda samenstellen met onderwerpen 
die wij zelf belangrijk vinden, willen wij ook 
vanuit zowel de Raad van Bestuur graag worden 
bevraagd over actuele thema’s. Zo hebben we 
het vorig jaar gehad over corona, inclusief het 
vaccinatiebeleid. 

HET AANNAMEBELEID STAAT MOMENTEEL ONDER 
DRUK DOOR EEN GROEIEND PERSONEELSTEKORT. 
WAT ADVISEREN JULLIE AAN DE RAAD VAN 
BESTUUR?
Dat is direct al een van de besproken thema’s 
van vorig jaar geweest. Wij hebben de Raad 
van Bestuur geadviseerd dat Bethanië zich blijft 
verbinden aan de voor haar relevante opleidingen: 
de onderwijsinstellingen waarvan we hier graag 
zowel stagiaires als nieuwe personeelsleden 
zouden willen ontvangen. En we hebben 
geadviseerd dat het daarbij belangrijk is om de 
eigen identiteit vast te houden. 

HOE BEHOUDT BETHANIË HAAR IDENTITEIT HET 
BESTE?
Daar zijn meerdere antwoorden op te geven, 
maar wat misschien wel het belangrijkste is: 
het gesprek daarover moet blijvend worden 
gevoerd. Je kunt de christelijke identiteit niet 
afdwingen. Maar wel kun je daarover in gesprek 
gaan. Daarmee geef je niet alleen aan dat je dit 
belangrijk vindt, maar kun je ook peilen hoe de 
vlag erbij hangt. Door middel van open gesprekken 
kun je als organisatie aangeven wat je belangrijk 
vindt, en waarover er wel en niet kan worden 
gediscussieerd. 

WELKE GEVAREN BEDREIGEN DE IDENTITEIT VAN 
BETHANIË?
Vanuit de moderne samenleving worden er steeds 
meer eisen gesteld die vaak worden gekoppeld 
aan subsidiëring. Zijn die eisen nog altijd te 
rijmen met het christelijke geloof? Dat kan een 
spanningsveld worden; sterker nog, dat is een 
spanningsveld. Ook de tijdgeest, die dicteert dat 
iedereen altijd en overal welkom moet zijn, is er zo 
een. Mag je als organisatie ook nee zeggen, waar 
dat van toepassing is? Het is best een opgave 

om de christelijke zorg overeind te houden in een 
land waarin al veel christelijke organisaties zijn 
geseculariseerd of opgeslokt door grote, algemene 
organisaties.

WAAR RAAKT DE IDENTITEIT AAN HET DAGELIJKSE 
LEVEN IN ONS HUIS?
Waar het bijvoorbeeld gaat over omgangsvormen. 
Zoals wanneer er tegen een nieuwkomer wordt 
gezegd: ‘Hier zit mevrouw Jansen altijd.’ Dat kan 
worden uitgelegd als een afwijzing en daar moet je 
dus iets mee. Dan ga je daarover in gesprek met 
bewoners en maak je afspraken over hoe je elkaar 
bejegent en hoe niet.

IDENTITEIT IS NIET PERMANENT VERANDERLIJK. IS 
DE IDENTITEITSRAAD NIET EEN KEER KLAAR?
Zeker niet. Het is juist belangrijk om bepaalde 
zaken om de zoveel tijd weer opnieuw tegen 
het licht te houden. Als identiteit niet telkens 
opnieuw op de agenda komt te staan, vooral in de 
vertaling naar het handelen op de werkvloer, zal 
ze vervagen. En wanneer er opeens een bepaalde 
zaak speelt, zoals corona in de afgelopen jaren, 
dan wil deze raad daarbij graag van dienst zijn. 

WAARIN VERSCHILT DE IDENTITEIT VAN BETHANIË 
NU PRECIES MET DIE VAN EEN OPENBARE 
INSTELLING?
Wij geloven dat we het leven hebben ontvangen 
van God. Vanuit dat geloof reflecteren we op het 
dagelijkse handelen in de zorg die we geven. Die 
volgorde is belangrijk, het moet niet andersom. 
Verbinding is een modewoord, maar toch 
essentieel. Vanuit de verbinding met de Heere God 
en de verschillende kerken hier in Ede verbinden 
we ons aan onze cliënten. 

HOE ZIT HET MET DE BAND MET DE KERK(EN)?
Bethanië is geen kerk en hoeft zich daarom ook 
niet bezig te houden met dogma’s van de leer in 
kerken. Maar we geven wel handen en voeten aan 
wat ons samenbindt. Daaraan moet wel worden 
vastgehouden. De Raad van Bestuur bepaalt dat 
uiteindelijk, wij zijn slechts een adviesorgaan. 
Maar wel binden we Bethanië op het hart om 
blijvend te durven zeggen: Dit zijn wij, en zo zijn 
onze manieren, geworteld in onze christelijke 
identiteit. Daar wil de Identiteitsraad in de 
komende jaren graag haar steentje aan bijdragen. 

Sinds begin 2021 heeft Stichting Bethanië 
een aparte raad om de identiteit te helpen 
waarborgen. In een tijd van inmiddels 
decennialange ontkerkelijking is dat geen 
overbodige luxe. We spraken met voorzitter 
Joop Korteland (1953) (tevens voorzitter van de 
Algemene kerkenraad Hervormde Gemeente Ede) 
over wie er in deze identiteitsraad zitten, wat zij 
doet, wat haar doel is en wat identiteit met het 
dagelijkse reilen en zeilen heeft te maken.

ALLEREERST: WIE ZITTEN ER IN DEZE 
IDENTITEITSRAAD?
Dat is een aantal mensen die vanuit verschillende 
kerkelijke achtergronden zijn gevraagd om mee 
te doen, zodat er vanuit een vrij breed scala van 
behoudend protestants-christelijke schakeringen 
het doel van de raad kan worden nagestreefd. 
Dat zijn naast mij ds. Van den Houten van de 
Kleopasgemeente, ds. Schinkelshoek van de 
Hersteld Hervormde Kerk, mevrouw Eshuis-
Jochems van de Christelijk Gereformeerde Kerk 
en de heer Mark Smidt van de Nederlands-
Gereformeerde Kerk. 

WAT IS HET GROTE DOEL VAN DE IDENTITEITSRAAD?
Dat is advies geven over de borging van de 
identiteit van de stichting, in alle facetten die 
daarbij horen. Het gaat daarbij niet alleen over 
aannamebeleid, maar ook over de dagelijkse 
omgangsvormen, het leefklimaat in huis, over 
scholing, rekrutering van nieuw personeel en 
(medische) ethiek bijvoorbeeld.



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.

Maanderweg 21
6711 NC Ede

Tel 0318 610518

Dijkgraaf 24
6721 NK Bennekom

Tel 0318 414451

Eikenlaan 5
6721 DM Bennekom

Tel 0318 419407
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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 augustus 
2022 in bij de receptie en doe mee!

Badminton
Bal
Barbecue
Bloem
Parasol

Slippers
Sproeier
Strand
Tuin
Vakantie

Vlieger
Warm
Zee
Zon
Zonnebril 

Zwembad  
Zwemmen
IJs

VOLG DE STIPPEN...

De oplossing van de vorige woordzoeker was het woord ‘PAASFEEST’. De winnaar van de puzzelpagina is Mariet 
Boer. Blokkenweg 10 Ede. Zij ontving  daarvoor een fraai boeket boemen.

 Z Z W E M B A D B W

 Z O A I V R M D A N

 O L N T L A B N R E

 N O T N I M D A B M

 E S T A E T W R E E

 M A U K G B A T C O

 M R I A E E R S U L 

 E A N V R Z M I E B

 W P S R E P P I L S

 Z IJ R E I E O R P S



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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