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

Samen maken we er het beste van en houden we moed,
daar ben ik erg dankbaar voor.
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Willy de Groot - van Saane

De boerderij

Onze boeren en het boerenleven 
verschijnen regelmatig in het 
nieuws. Steeds vaker worden we 
deelgenoot van het wel en wee 
van onze boeren en hun gezinnen. 
Wat een energie, betrokkenheid 
en maatschappelijke 
betrokkenheid stralen zij uit!

Ik heb goede herinneringen aan 
de boerderij. Ik ben opgegroeid 
aan de rand van Amsterdam en 
bracht regelmatig tijd door met 
vriendjes en vriendinnetjes op de 
boerderij. De geur, het jongvee 
en de puurheid vergeet je nooit 
meer!

In dit mooie nummer van Wegwijs 
vindt u weer allerhande mooie 
verhalen, allemaal met een kleine 
of grotere link naar de boerderij 
en alles wat daarmee te maken 
heeft. Met mooie bijdragen van 
een grote groep mensen. Onder 
meer van Joop onze huismeester, 
over zijn ervaringen op de 
boerderij en over zijn vrouw die 
hem aanspoorde bij Bethanië te 
komen werken, wat een goede 
zet was dat.
Keer op keer werken bewoners 
ook mee aan Wegwijs, zo 
bijzonder, in een interview of bij 
een recept.

In het vorige nummer stonden 
we stil bij de coronacrisis. Ik had 
gehoopt dat we deze periode 
ten tijde van deze uitgave van 
Wegwijs helemaal achter ons 
gelaten zouden hebben. Dat is 
niet zo. We hebben de deuren 
nog altijd niet helemaal kunnen 
openen, onze winkel en ons 
restaurant zijn nog gesloten. 
Maar we rooien het met elkaar 
heel goed. Er worden oplossingen 
op maat gebracht en ons team 
Welzijn zorgt voor vertier zowel 
binnen als buiten, zodat onze 
buren ook kunnen meegenieten. 
De dagbesteding heeft haar 
deuren al wat open kunnen 
zetten en de chauffeurs hebben 
de eerste ritten kunnen rijden, zij 
vertellen u er meer over in deze 
Wegwijs.
Samen maken we er het beste 
van en houden we moed, daar 
ben ik erg dankbaar voor.

Voor u ligt een Wegwijs 
waarvan ik hoop dat u deze met 
belangstelling en plezier zult 
lezen. Zijn er zaken die u mist of 
zijn er onderwerpen of thema’s 
die u graag belicht zou hebben? 
Wij horen het graag, laat het ons 
weten!

Ten slotte, al schrijvende en 
denkende aan de boerderij komt 
Psalm 23 in mij naar boven: 

De HEERE is mijn Herder, mij zal 
niets ontbreken.

Hij doet mij nederliggen in grazige 
weiden; Hij voert mij zachtjes aan 
zeer stille wateren.

Hij verkwikt mijn ziel; Hij leidt mij 
in het spoor der gerechtigheid, 
om Zijns Naams wil.

  
Willy de Groot-van Saane
Raad van Bestuur



Want het leven is voor mij Christus en het sterven is voor mij winst
   

                                                                        (Filippenzen 1: 21)

Het leven is voor mij Christus 
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Leven en sterven, twee dingen die 
uitermate belangrijk zijn voor ieder 
mens. 
Als eerste wordt het leven ge-
noemd en als tweede het sterven. 
Dat is ook de juiste volgorde.
Het leven gaat voorop. Daar moet 
ook als eerste over nagedacht 
worden. Hoe is ons leven? 
Waar draait het in ons leven 
om? Wat is voor ons echt het 
belangrijkste? 
De apostel Paulus hoeft daar 
niet lang over na te denken. Zijn 
antwoord is kort en krachtig: Het 
leven is voor mij Christus. Christus 
bepaalt de inhoud van zijn leven. 
Zijn leven is met Christus gevuld. 
Christus beheerst zijn leven. In 
Galaten 2 vers 20 zegt hij zelfs: 
Niet meer ik leef, maar Christus 
leeft in mij. Het is bij hem niet 
meer ik en nog eens ik, maar 
Christus. Christus bepaalt heel 
zijn denken, doen en laten. Paulus 
wil zich helemaal door Christus 
en Zijn Woord laten leiden. 
Hij is een echte volgeling van 
Christus geworden. Van een felle 
christenvervolger is hij nu een 
trouwe discipel van Christus.

Na een bijzondere ontmoeting met 
Jezus Christus, dichtbij Damascus, 
is Paulus echt tot bekering en 
geloof in Hem ge komen en 
predikte hij meteen dat Hij de Zoon 
van God is (Hand. 9 vers 20). Heel 
zijn verdere leven heeft Paulus 
Christus gepredikt als de enige, 

ware Redder. Een hartstochtelijk 
verlangen en vurige liefde was 
er bij hem dat de mensen zalig 
zouden worden door in Christus te 
geloven. Paulus’ boodschap was 
dat de mensen niet langer voor 
zichzelf zouden leven, in egoïsme 
en door hun eigen begeerten 
volgen, maar dat ze voor Christus 
zouden leven, in gehoorzaamheid 
aan Zijn Woord. Dat is immers het 
echte, goede leven. 

Zeggen wij ook met Paulus: Het 
leven is voor mij Christus? Ja, ik 
leef in geloofsverbondenheid met 
Christus. Alles wat ik echt nodig 
heb in mijn leven, ontvang ik van 
Christus. In Hem heb ik vergeving 
van al mijn zonden ontvangen 
en het nieuwe leven waarin ik 
met vreugde in Zijn liefde mag 
wandelen. 

Mijn diepste verlangen is dat 
Christus grootgemaakt wordt, zoals 
Paulus dat ook heel sterk verlangde. 
In vers 20 zegt hij dat ook Christus 
nu grootgemaakt zal worden in mijn 
lichaam, of het nu door het leven is 
of door de dood. In leven en sterven 
wil hij Christus grootmaken. 
Dat is het grote doel voor Paulus 

geworden. Het gaat om de 
verheerlijking van Zijn Naam. 
Als wij er echt op uit zijn om 
Christus groot te maken in leven en 
sterven, dan kunnen we alles rustig 
onder ogen zien en met vertrouwen 
de toekomst tegemoet gaan. 

Paulus zit nu zelf in de gevangenis 
en weet niet of hij de vrijheid nog 
zal terugkrijgen. Hij zou ter dood 
veroordeeld kunnen worden en 
houdt met beide rekening. Als hij 
nu de martelaarsdood zal moeten 
sterven, dan zal hij direct bij 
Christus, zijn Heere en Heiland, 
mogen zijn. Het bij Christus mogen 
zijn in de eeuwige heerlijkheid, dat 
is voor hem verreweg het beste. 
Maar hij verlangt er ook naar om 
de gemeente nog te blijven dienen. 
Wat de Heere bij hem doet, is 
goed. Paulus kan alles in Gods 
hand overgeven, als Christus maar 
groot gemaakt wordt in leven 
en sterven. Dat is voor hem het 
belangrijkste. 
Het sterven zal voor Paulus 
in ieder geval geen verlies 
betekenen, maar grote winst. Hij 
krijgt de eeuwige zaligheid. Hij zal 
dan verlost zijn om de Heere in 
volkomen liefde te aanbidden. Wat 
een heerlijke toekomst! 
Die toekomst geldt voor allen 
die met Christus verbonden zijn 
in geloof en liefde. Als Christus 
ons leven is, zal ons sterven een 
thuiskomen zijn bij Hem in het 
huis van de Vader.

        D.C. Floor

Paulus’ sterven
is voor hem
geen verlies



Interview met...   
BOERIN EN GEMEENTERAADSLID CAROLA VAN RUISWIJK

(door: Silvester van der Pol)

De boeren zijn het laatste jaar veel in het nieuws. Ondanks de vele stoppers heeft ook de gemeente Ede nog 
heel wat agrariërs binnen haar grenzen. Een daarvan is Carola van Ruiswijk (44). Zij bestiert samen met haar 
man Jan (en hun vijf kinderen tussen de 6 en 12 jaar) een melkveehouderij met ongeveer zeventig koeien 
en hun eigen kalveren en pinken. Naast boerin en moeder is ze sinds mei 2018 raadslid voor het CDA in de 
gemeente Ede. Genoeg te vragen dus.

KOM JE ZELF VAN DE BOERDERIJ?
Nee, ik ben geboren en opgegroeid in Aalsmeer. Na het 
vwo ben ik journalistiek gaan studeren in Ede. Daarna 
deed ik nog een jaar aan de Evangelische Theologische 
Hogeschool in Veenendaal, maar ook die studie vond ik zo 
boeiend dat ik die heb afgemaakt. 

HOE HEB JE JOUW MAN LEREN KENNEN?
Ik woonde in een studentenhuis aan de Zuiderkade, schuin 
tegenover het ouderlijk huis van Jan. Jan kwam op verzoek 
van onze huisbaas regelmatig dingen repareren en zo 
hebben we elkaar ontmoet. We zijn in 2007 getrouwd en 
eerst gaan inwonen bij Jans ouders op de boerderij. Jan 
was toen al jaren volop boer, omdat de gezondheid van zijn 
vader problematisch was geworden. 

JE HEBT OOK NOG VOOR DE EVANGELISCHE OMROEP 
GEWERKT.
Ja, ook dat vond ik enorm leuk om te doen. Ik ben 
begonnen in de tijd dat kindertijdschrift ZeGGuS werd 
opgestart, maar ik heb in de loop der jaren op veel plekken 
binnen de EO gewerkt. Intussen was ik meerdere malen 
moeder geworden. Bij onze vijfde voelde ik dat ik moest 
gaan stoppen omdat het anders echt te veel zou worden. 
Dat vond ik even lastig, want ik heb met veel plezier 
gewerkt voor de EO. En mijn vaste inkomen was heel 

prettig naast een steeds fluctuerende melkprijs. 

WAT GEBEURT ER EIGENLIJK MET JULLIE MELK?
Onze melk gaat naar een kleinschalige kaasfabriek - De 
Graafstroom in Bleskensgraaf - die ontstaan is door de 
fusie van Friesland Foods met Campina. Daar zit een 
mooi verhaal achter. De genoemde fusie mocht alleen 
doorgang vinden van de Europese Mededingingsautoriteit 
als er twee fabrieken werden afgestoten, waarvan de 
kaasfabriek in Bleskensgraaf er eentje was. Een groepje 
boeren wilde deze fabriek samen kopen om als echte 
coöperatie, kaas te blijven maken. Vanuit hun christen-zijn 
besloten ze bovendien om principieel niet op zondag bij de 
melkveehouders de melk op te laten halen. Aanvankelijk 
werden ze totaal niet serieus genomen, maar wonderlijk 
genoeg kwamen de coöperatie én financiering toch van de 
grond. Later hoorden wij ervan en zijn we overgestapt naar 
De Graafstroom. De Graafstroom is nu een goed draaiende 
fabriek, die eigendom is van slechts 190 boeren, met Albert 
Heijn en Lidl als grote afnemers. We maken kazen van 
hoge kwaliteit, die veelal in de prijzen vallen. 

DUS JULLIE REDDEN HET WEL?
Nou, boeren anno 2020 is wel een uitdaging. De melkprijs 
wordt per maand vastgesteld en is afhankelijk van allerlei 
internationale factoren waarop wij geen enkele invloed 

‘Prachtig als ik die vijf in hun 
overalletjes zie lopen’

hebben. Verder hebben we als boeren last van de 
enorme regelgeving vanuit de verschillende overheden, 
regelgeving die soms mijlenver bij onze dagelijkse praktijk 
vandaan staat en nauwelijks uitvoerbaar is.

HOE VERHOUDT JULLIE CHRISTELIJK GELOOF ZICH 
MET HET BOER-ZIJN?
Jan en ik hebben allereerst samen de zorg voor vijf 
kinderen en ruim honderd dieren. Ons schieten vaak 
wijsheid en energie te kort, dus hebben we elke dag onze 
Schepper nodig om goed te zorgen voor al dat leven. We 
zien ook veel van Gods schepping op onze boerderij, met 
alles wat in en om onze wei groeit, bloeit, leeft en vliegt, 
en genieten daar enorm van. Ons bedrijf is een kringloop, 
die begint met de aarde. Als de bodem van onze wei 
op orde is, is die veel vruchtbaarder. Daarom verdiepen 
we ons daarin. We willen goede rentmeesters zijn over 
datgene wat ons is toevertrouwd.

JULLIE HEBBEN EEN MELKTAP BIJ HET BEDRIJF 
STAAN, WAARMEE NA BETALING EEN AFGEPASTE 
HOEVEELHEID MELK KAN WORDEN GETAPT.
Ja, heel gezellig is dat. We zijn begonnen met alleen 
verse melk, maar het assortiment is inmiddels flink 
uitgebreid. In 2016 hebben we de tap officieel laten 
openen door twee wethouders. Naar aanleiding van 

het praatje dat ik hield, vroeg de toenmalige wethouder 
Willemien Vreugdenhil om eens na te denken over het 
raadslidmaatschap. Mijn eerste gedachte was: ‘Daar heb 
ik geen tijd en geduld voor,’ maar toen ik me er toch in 
verdiepte, bleek het juist afwisselend te zijn. Ik kwam 
op de CDA-lijst en in mei 2018 in de raad. Ik heb er nog 
geen dag spijt van gehad. Het is fijn om weer collega’s 
buiten de deur te hebben en om op deze wijze wat te 
kunnen betekenen voor anderen. In de lokale politiek sta 
je immers dicht bij de burgers.

WAT IS MOEILIJK EN WAT IS MOOI AAN HET 
BOERENBESTAAN?
Het moeilijkste vind ik als, ondanks al ons ploegen en 
zwoegen, het werk ons soms uit handen glipt. Als we 
bijvoorbeeld alles hebben geprobeerd en een koe of 
kalfje toch sterft. Het allerleukste is de omgang met de 
dieren en dat we dit steeds meer als gezin doen. Al onze 
vijf kinderen zijn ieder op hun eigen manier deel van ons 
boerenbedrijf. Als ik die vijf in hun overalletjes over het 
erf zie lopen, ben ik intens dankbaar. Allemaal hebben 
ze aardigheid in en handigheid met de dieren gekregen 
en ze helpen mee in en rond het huis. We zijn een echt 
gezinsbedrijf geworden.
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Foto: Evangelische Om
roep Visie/Ruben Tim
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Op de koffie bij....   
EX-VARKENSBOER EN BETHANIË-HUISMEESTER JOOP ADAMS

(door: Silvester van der Pol)

Joop Adams (1962) werkt sinds 2011 als huismeester in Bethanië. Veel bewoners zullen hem wel kennen, 
omdat Joop vanwege zijn werkzaamheden eigenlijk overal in en rond Bethanië over de vloer komt. Omdat het 
thema van dit nummer van Wegwijs ‘boerderijleven’ is, en wij van Joops boerenachtergrond wisten, mocht 
ik hem daarover nog eens bevragen op een zonnige dag in juli. Joop bleek inmiddels volledig boer-af te zijn, 
maar kan bogen op een levenslange ervaring met het boerenleven. Zijn wieg stond op de boerderij want ook 
zijn vader was boer. Toch is Joop blij dat hij nu helemaal is gestopt met de varkens. Want zo leuk is boeren 
lang niet altijd meer. Daarover spraken wij, maar ook over hoe het boerenbestaan hem is overkomen en hoe 
Joop daarin is verder gegaan.

WAS JOUW VADER OOK BOER?
Ja, toen ik werd geboren werkte hij samen met een paar andere boeren op een proefboerderij in Wageningen. Veel 
weet ik daar niet meer van, want toen ik vijf jaar was vertrokken we naar een andere boerderij die mijn vader van 
mijn opa kon kopen, zodat dat bedrijf in de familie kon blijven. Mijn opa had dat bedrijf geërfd van een vrijgezelle oom, 
vandaar. Ik woon daar nu nog steeds.

WAT WAS HET VOOR BEDRIJF?
Mijn vader had toen zowel koeien als varkens. Ikzelf had nooit het plan om de boerderij ooit van hem over te nemen en 
werkte na de middelbare landbouwschool bij een andere boer. Daarna kreeg ik werk bij de melkfabriek en weer later 
bij een mechanisatiebedrijf, allemaal in de buurt. Telkens werd ik daarvoor gevraagd, ik heb eigenlijk nooit ergens voor 
gekozen. Maar in 1985, ik was toen 23, overleed mijn vader plotseling. Toen moest er wel een keuze worden gemaakt: 
óf de boerderij zou verkocht moeten worden, óf ik werd boer. Het was geen gemakkelijke beslissing, maar het werd 
het laatste. 

HOE GING HET BOEREN JE AF?
We konden het redden, maar omdat we toen maar vijftien koeien hadden was er zonder grote investeringen en 
schaalvergroting weinig toekomst, dus eigenlijk was er maar één keuze mogelijk: de koeien gingen weg. Vanaf dat 
moment ben ik zzp’er geworden. Naast mijn eigen varkens, zo’n zeshonderd stuks, kreeg ik ook het beheer over die 
van een paar andere bedrijven in de buurt. Verder had ik een schuur die ik als opslagplaats voor caravans verhuurde, 
verpachtte ik land aan boomkwekers en had mijn vrouw ook nog een baan buitenshuis. Zodoende scharrelden we uit 
wel vijf verschillende hoeken ons inkomen bij elkaar. 

EN HOE GAAT HET NU?
In 2010 moest er weer worden gekozen: óf we moesten een luchtwasser aanschaffen die de ammoniakuitstoot zou 
tegengaan (kosten € 100.000,--), of moest vanwege regelgeving ook de helft van de varkens weg en mocht de rest 
nog tien jaar blijven. Die tien jaar waren eind vorig jaar om en nu heb ik ook geen varkens meer. Ik ben er niet rouwig 

Boer op en boer af

om, want naast die toenemende regelgeving was het al 
met al een stoffige bezigheid. Ik kreeg bij beide zaken 
steeds meer moeite. Al eerder had ik het plan om te 
stoppen en dacht er toen aan om vrachtwagenchauffeur 
te worden. Ik had mijn diploma al gehaald toen mijn 
vrouw mij wees op een advertentie: er werd een 
huismeester gezocht voor Bethanië. Ze zei: ‘Dat is wat 
voor jou!’ 

WAT WAS HET AANTREKKELIJKE VAN HET 
BOERENLEVEN?
De vrijheid. Het eigen baas-zijn. Het mooie van mijn 
werk voor Bethanië is dat ik die vrijheid hier ook 
weer ervaar. Ga maar na: ik heb nog steeds geen 
kantoorbaan met deadlines, ik kan goeddeels mijn eigen 
agenda indelen en ben op een bepaalde manier ‘eigen 
baas’ als huismeester. 

WAS VROEGER ALLES BETER OP DE BOERDERIJ?
Nou, er heerst een hoop valse romantiek hoor. Maar 
vroeger was het wel echt heel hard werken. Je was 
vaak lichamelijk helemaal op tegen je zestigste. 
Mensen vergeten ook wel eens dat een boer –  zeker 
toen – zeven dagen in de week moest werken en nooit 
vakantie had. Het voordeel van huismeester zijn is dat 

ik op gepaste uren werk. Alhoewel, als er een calamiteit 
is word ik ook in het weekend opgeroepen. Dat vind ik 
niet erg, want het solliciteren naar deze baan is een van 
de beste beslissingen die ik in mijn leven heb genomen. 
Ik heb het hier prima naar mijn zin. Ik weet overal wel 
een beetje vanaf en ben van jongs af gewend om met 
gezond boerenverstand na te denken over de beste 
oplossing voor welk probleem dan ook. Er zijn maar 
weinig mensen die zulk afwisselend werk hebben als ik.

Dat blijkt direct. Tijdens het interview krijgt 
Joop meerdere telefoontjes van zijn collega 
manager facilitair Ben van Gils. Er blijkt een 
stroomstoring te zijn in het naastgelegen 
appartementencomplex De Platteelhof 
en bij de huisarts die aangrenzend van 
Bethanië praktijk houdt. In Bethanië zelf is 
er vreemd genoeg niets aan de hand.  Zodra 
het interview is afgerond en de foto in 
boerenkiel met pet is genomen weet Joop 
wat hem te doen staat. Op naar de volgende 
afwisselende calamiteit!
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Een interview met....   
EEN BEWOONSTER VAN WICHERUMLOO

(door: Silvester van der Pol)

Hoe was het boerderijleven in de tijd van de bewoners van Wicherumloo en Bethanië? 
Heel anders dan nu, dat is duidelijk. Mevrouw M. Bettink-Oosterman (1931) woont op 

de afdeling Willinkhuizen 1 in Wicherumloo en komt van de boerderij. Zij weet nog 
goed hoe het er vroeger aan toeging. Ik spreek haar in de rust van haar eigen kamer 
over haar jeugd in Stroe, haar getrouwde leven in Wekerom en hoor haar regelmatig 
zeggen dat hoe het vroeger ging ‘heel gewoon’ was. Mevrouw Bettink vindt zichzelf 

niets bijzonders. Maar wat toen heel gewoon was, is nu juist heel bijzonder geworden. 
Hoe sommige dingen binnen een paar generaties compleet kunnen veranderen, 

realiseer ik me na mijn vraaggesprek met haar.

WELKE HERINNERINGEN HEBT U AAN UW JEUGD?
We hadden een kleine boerderij aan de Stroeërweg in 
Stroe met van alles een beetje, net als iedereen toen. Ik 
was de oudste en had drie broers en twee zussen. We 
leefden heel eenvoudig, kregen goed te eten maar verder 
niets bijzonders. Nee, ik heb niets gemist.

MOEST U ALS KIND MEEHELPEN OP DE BOERDERIJ?
Ja, met de vaatwas. En soms het straatje voor het huis 
schoonmaken. Alle kinderen moesten helpen, vaak met 
vaste taken. De jongens hielpen vader en de meisjes 
hielpen moeder, ook in de tuin.

HAD U EEN MOESTUIN TOEN?
Ja, met van alles daarin: spinazie, erwten, kapucijners 
en witte boontjes. Moeder wekte de groenten en zette 
alles op pot in de kelder. Dat deed iedereen toen zo. We 
hebben het niet slecht gehad. 

HEBT U NOG MEER HERINNERINGEN AAN HET ETEN 
VAN TOEN?
’s Winters werd er een varken geslacht. Dan hadden we 

daar een tijdlang van te eten. Dan werd er hoofdkaas 
gemaakt. Wat dat is? Dan werd het vlees van de kop 
van het beest gemalen en daarna moest het opstijven in 
een schaal. Daarna kon je er plakjes van snijden en die 
kregen we op brood. Ook maakten we balkenbrij. We 
hebben nooit honger geleden. Mijn jongste broer bleef 
ongetrouwd en heeft de boerderij overgenomen.

HOE WAS U ALS MEISJE?
Ik was ook wel eens ondeugend. Samen met mijn jongste 
zusje die 17 jaar jonger is pakte ik wel eens stiekem 
appels en pruimen van de grond en dan aten we die op. 
Ik weet nog wel dat ik toen ik zo’n 17 jaar was altijd om 
8 uur ’s avonds thuis moest zijn. Anders zwaaide er wat. 
Dat is nu wel anders. Het was geen vetpot, elke dag 
snoep was er niet bij. Als je jarig was mocht je trakteren, 
maar verder was het geen rijkdom, maar dat was bij 
iedereen zo.

EN HOE WAS HET KINDERLEVEN OP DE BOERDERIJ?
We deden spelletjes: knikkeren en kaatsenballen met van 
die kleine balletjes die je tegen de muur moest gooien, ik 

‘Geen weeldeen geen armoede’

geloof dat ik het met vier balletjes kon. En natuurlijk ook 
verstoppertje: je kon overal achter kruipen.

WAT GING U DOEN NA DE LAGERE SCHOOL?
Ik was toen zo’n 12 jaar en moest gaan werken bij 
een boer in Kootwijkerbroek. Daar ging ik ook wonen. 
Melken was de hoofdzaak van het werk en verder 
moest ik het huis en de straat schoonvegen en onkruid 
wieden. De uitbetaling was één keer per jaar. Zo ging 
dat overal, boerenknechten en -meiden kregen één keer 
per jaar hun geld. Ik kreeg niets in handen, dat ging 
gelijk naar de bank voor later.

HOE GING UW LEVEN VERDER?
Ik ben getrouwd en we kregen acht kinderen: vijf 
jongens en drie meisjes. Toen gingen we in Wekerom 
wonen, aan de Koperensteeg, nummer 1. Mijn man 
werkte in de wegenbouw en ik deed het werk thuis, 
we hadden een klein boerderijtje. Daar konden we van 
eten. We hadden zes koeien waarvan de melk naar de 
melkfabriek in Nunspeet ging. ’s Morgensvroeg om vijf 
uur melkte mijn man de koeien, en ik deed dat om vijf 

uur ’s middags. Het was geen weelde en geen armoede.

WANNEER WAS U VOOR HET EERST IN DE GROTE 
STAD?
Daar ben ik nooit geweest. Ik ben niet verder gekomen 
dan Barneveld. Als meisje mocht ik één keer per jaar 
mee met vader naar de eiermarkt in Barneveld. Daar 
gingen we op de fiets naar toe. De eieren werden van 
te voren opgehaald. Vakantie was er niet bij. Later ook 
niet. Boodschappen werden vaak gebracht, en pas als je 
echt kleding nodig had die je zelf niet konden maken ging 
je naar Ede, voor een jas bijvoorbeeld. De rest van de 
kleding breidde je zelf. ‘Een vrouw en een poes horen in 
hoes’, zeiden ze vroeger. Ik heb het nooit gemist.

13
wegwijs



Door alle versoepelingen konden wij onze activiteiten de 
afgelopen tijd ook weer anders vorm gaan geven. Naast 
buitenoptredens, konden we ook weer mensen binnen 
verwelkomen. Diverse muzikanten zijn langs geweest 
om zowel binnen als buiten de muren van Bethanië 
gezelligheid te brengen met zang en muziek, zoals 
pianospel, orgel, dwarsfluit en trompet. 

De contacten met familieleden werden natuurlijk gemist. 
Veel bewoners en hun familieleden hebben dan ook 
gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot raambezoek 
Ook al zat je niet letterlijk bij elkaar in een ruimte, je zat 
wel dicht bij elkaar en je kon elkaar goed zien en horen. 
Ook de kleinkinderen konden daardoor oma of opa toch 
ontmoeten. 
Wat is het fijn dat we elkaar nu gewoon weer echt 
kunnen ontmoeten! 

 
WELZIJN

Van buiten Bethanië waren er diverse Edenaren die via 
kaartjes lieten weten mee te leven met onze bewoners. 
Deze kaart is bijvoorbeeld is afkomstig van de organisatie 
‘Oranjehelpers’. Zij hebben jongeren in Ede-centrum 
aangesproken met de vraag een kaartje te schrijven voor 
ouderen. Dat hebben diverse jongeren gedaan en de 
kaartjes zijn uitgedeeld onder de bewoners.

Langzamerhand kwamen de activiteiten verder op 
gang, bijvoorbeeld: koffie-ochtenden en -avonden, 
het Open Atelier, ijsmiddagen met gezellige muziek, 
snackmiddagen, lekker wandelen buiten... 

Wij hopen dat op het moment dat u dit leest de 
activiteiten weer volop draaien en wij elkaar weer 
regelmatig ontmoeten!

Team Welzijn
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Mevrouw Van Roekel is geboren en 
getogen in de plaats Waddinxveen in de 
provincie Zuid-Holland. In dit dijkdorpje 
heeft mevrouw van Roekel 38 jaar 
gewoond; ze is er getrouwd en heeft vier 
kinderen mogen ontvangen. Ze heeft 
warme herinneringen aan deze mooie tijd. 

Samen met haar man en kinderen is ze op 
38-jarige leeftijd verhuisd naar Amerika. Daar 
heeft ze vier jaar gewoond, in het plaatsje 
Artesia dat in de staat Californië ligt. 
Mevrouw Van Roekel zit vol met herinneringen 
terwijl ik met haar spreek. Ze verteld lachend 
dat haar voornaam Heiltje spontaan door de 
Amerikanen veranderd werd in Hellen.

Wat betreft haar persoonlijke voorkeur voor 
eten: eigenlijk lust mevrouw Van Roekel alles 

wel, maar wat ze daar in Amerika heel erg 
miste en waar ze zich tegenwoordig hier in 
Bethanië juist heel erg op kan verheugen als 
het wordt geserveerd: Hollandse stamppot 
gemaakt van boerenkool, jus en een echte 
rookworst. ‘Heerlijk!’, zegt ze, terwijl ze lacht 
en haar ogen van geluk stralen. Het liefst moet 
het lekker luchtig worden geserveerd, met een 
klontje roomboter erdoorheen een scheutje 
room en wat natuurazijn. Het uitgebakken 
spekje mag niet worden vergeten en ook 
van de rookworst (die ze zelf vroeger bij de 
keurslager haalde) kan ze werkelijk genieten.

‘Een echt wintergerecht dus, maar ook in de 
zomer is het lekker hoor; stamppot boerenkool 
kan ik het hele jaar wel eten - ook als het 
warm is.’ En gelijk heeft ze! Boerenkool blijkt 
een van de gezondste groenten die er is.

De gedachte van mevrouw Van Roekel

RECEPT VAN VROEGER

Binnenkort zal boerenkool weer op het 
menu staan, in ieder geval voordat de 

winter zijn intrede doet.

Bijdrage:
Ron Zwitserlood
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Mijn naam is Johan Huibers en sinds begin dit 
jaar (2020) mag ik deel uitmaken van de Raad van 
Toezicht van Bethanië. Ik ben hiervoor benaderd 
en wist na een aantal gesprekken dat er in het 
‘team’ sprake is van een sterke betrokkenheid bij 
de zorg en het leven en welzijn van de ouderen 
die hier wonen. Daarom breng ik ook graag 
mijn (praktijk)kennis over zorghuisvesting als 
toezichthouder in. 

Ik ben 64 jaar, getrouwd met Marijke en samen 
hebben we twee - inmiddels uitwonende - kinderen en 
drie kleinkinderen. Geboren en getogen in Veenendaal 
ben ik na mijn studietijd in Delft in 1979 weer 
teruggekeerd naar diezelfde plaats in de Gelderse 
Vallei. In Veenendaal ben ik sinds 1984 eigenaar van 
een architectenbureau waarin de zorgsector in de 
daarvoor te ontwerpen en uit te voeren projecten 
sterk vertegenwoordigd is. Specifiek hierin zijn de 
woon-zorgcomplexen voor ouderen, de psychiatrische 
ziekenhuizen en bijzondere woonvormen in de 
geestelijke gezondheidszorg. 

Dat ik mijn beroep met veel passie en inmiddels met 
de nodige ervaring mag doen, betekent dat ik ook 

graag de opgedane kennis overbreng in het onderwijs 
en de Veense samenleving. Ik ben tevens voorzitter 
van de Stichting Architectuurcentrum Veenendaal, en 
als bestuur nemen we ook jaarlijks het initiatief voor 
de Dag van de Architectuur/ Open Monumenten Dag 
in Veenendaal. 

Ook zet ik mij in als lid van de werkgroep van de 
Stichting Gilbert van Schoonbeke. Daarin zijn we 
de ‘sporen’ van het turfverleden van Veenendaal 
aan het herontdekken, een nieuwe project aan het 
ontwikkelen én onderhouden we daarin ook sterke 
contacten met vertegenwoordigers in Antwerpen. 

In de Christelijke Gereformeerde Bethelkerk mag ik 
als ouderling dienst doen in de recente nieuwbouw 
wijk Veenendaal Oost (een wijk met relatief veel 
jonge gezinnen). Prachtig om samen te ontdekken 
hoe de boodschap van het Evangelie van onze Heer 
Jezus Christus ons vandaag de dag kan toerusten en 
bemoedigen, om daarna zelf van betekenis te kunnen 
zijn voor onze naaste. Dat is een opdracht die ik ook 
graag in Bethanië specifiek in het toezicht op ‘Vastgoed 
en Financiën’ wil vervullen in de hoop en verwachting u 
daarbij dikwijls te mogen ontmoeten en spreken.

Omdat de Raad van Toezicht van Bethanië recentelijk is 
uitgebreid met twee nieuwe leden geven wij hen beiden 
hieronder de ruimte om zichzelf kort aan u voor te stellen.

JOHAN HUIBERS

NIEUWE LEDEN RAAD

Mijn naam is Renze Haitsma en hierbij stel 
ik mijzelf voor als nieuw lid van de Raad van 
Toezicht. Sinds januari 2020 ben ik lid van 
deze raad, met name voor de portefeuille 
HRM (human resource management ofwel  
personeelsbeleid). Ik ben 51 jaar en geboren 
in Holwerd (Friesland), maar al weer 22 jaar 
woonachtig in Ede. Ik ben getrouwd met 
Joke en we hebben samen vier prachtige 
kinderen. In het dagelijkse leven werk ik als 
plaatsvervangend hoofd organisatie & personeel 
voor het Ministerie van Financiën te Den Haag. 

In oktober vorig jaar werd ik benaderd voor de 
functie in de Raad van Toezicht van Bethanië en 
na enkele oriënterende gesprekken werd ik steeds 
enthousiaster om dit werk te gaan oppakken. 
Het leveren van zorg met professionele krachten 
en ontzettend veel vrijwilligers in een prachtige 
organisatie als Bethanië spreekt mij ontzettend 
aan. Vanuit mijn specifieke expertise op het gebied 
van personeelszaken hoop ik een waardevolle 
bijdragen te kunnen leveren aan de dienstverlening 
en zorg die Bethanië biedt. In de keren dat ik nu in 
en rond Bethanië ben geweest werd ik getroffen 

door de warme en open sfeer. Mocht u mij treffen 
als wij de kerkdiensten bezoeken of tijdens een 
kennismakingsbezoek schroom dan niet om mij aan 
te schieten voor een nadere kennismaking.

Ik ben samen met mijn vrouw en kinderen lid van de 
Ontmoetingskerk (gereformeerd-vrijgemaakt) in Ede. 
Ik ben diaken, ouderling en vijf jaar preses geweest 
van de kerkenraad van deze gemeente. En vanuit de 
gedachte dat we veel krijgen van onze Heer vind ik 
het niet meer dan logisch om ook uit te delen van de 
gaven die ik heb gekregen. Dat is ook de reden dat 
ik graag heb toegestemd om mijn gaven in te zetten 
voor de Raad van Toezicht van Bethanië.

RENZE HAITSMA

VAN TOEZICHT



Computercursus

Verzorgd door Bert van de Hoeve
op donderdag in de gang

 voor het  hospice (flexplekken).
Aanmelden bij de receptie en tegen een 

kleine vergoeding.

Kledingreparatiebedrijf Doelen staat 
in Ede bekend om zijn hoge kwaliteit 
in combinatie met een scherpe prijs. 
Die aanpak heeft geresulteerd in het 
verkrijgen van vele trouwe klanten. 

Kledingreparateur en stylist H. Erbek (58), die 
samen met zijn zoon aan de Doelenstraat 30 in 
Ede zijn reparatiebedrijf runt, gaat dan ook geen 
klus uit de weg. Door zijn ruime ervaring weet hij 
eigenlijk alles te maken, of het nu van leer, suède of 
stof is. Daarbij helpen hem een grote hoeveelheid 
machines die hij in zijn winkel tot zijn beschikking 
heeft. Zelfs spoedklussen - zoals voor een bruiloft 
of juist vanwege een begrafenis - worden door 
hem aangenomen, zonder daarvoor een meerprijs 
te berekenen. Kledingreparatie Doelen is dan 
ook een hecht familiebedrijf, dat in Ede al ruim 
tien jaar lang ouderwets goede service biedt en 
dat maakt hen onderscheidend. De heer Erbek 
leerde het vak ooit in Turkije, waarna hij na zijn 
emigratie achtereenvolgens ging werken in Leiden, 
Sassenheim en Wassenaar - om uiteindelijk in Ede 
uit te komen en zijn zaak daar samen met zijn zoon 
Mehmet verder tot een succes te maken. 

Kledingreparatiebedrijf

Doelen
Doelenstraat 30 in Ede - Telefoon 0318 656 011

VOOR DAMES EN HEREN - REPARATIES - STOMERIJ

OVERHEMDEN • GORDIJNEN • SUÈDE/LEER • COLBERTS • KOSTUUMS 
PANTALONS • ROKKEN • JURKEN • REGENJASSEN • ETC.

 

VERTROUWENSPERSOON ONGEWENSTE OMGANGSVORMEN 
PERSONEEL EN VRIJWILLIGERS

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

E-mail: vertrouwenspersoon@bethanie.nl

VERTROUWENSPERSOON BEWONERS 

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

Mevrouw R. de Korte is telefonisch bereikbaar op nummer 
0318-621139. Of mobiel op 06-53807591.

Instemmingsrecht kwaliteitsplan 
Bethanië
De cliëntenraad krijgt instemmingsrecht 
in plaats van adviesrecht bij het 
kwaliteitsplan. Elk verpleeghuis - dus 
ook Bethanië - moet jaarlijks, zo stelt 
het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg, 
een kwaliteitsplan maken. In het 
kwaliteitsplan staat wat Bethanië het 
komende jaar gaat doen in het kader 
van zorg en welzijn. Vooral dat laatste, 
een integrale benadering van zorg en 
welzijn, is waar de cliëntenraad in de 
gesprekken met onze bestuurder Willy 
de Groot, steeds aandacht voor vraagt. 
Gelukkig delen wij als cliëntenraad 
(CR) en bestuurder dezelfde visie. Niet 
voor niets staat in het voorwoord van 
de bestuurder in het kwaliteitsplan 
2020: “We benadrukken de integrale 
zorg waarin medische zorg, welzijn en 
welbevinden op een natuurlijke wijze 
op elkaar afgestemd zijn”. Over de 
kwaliteitsplannen van de laatste jaren 
konden wij als CR steeds een positief 
advies uitbrengen. Vooral met de keuze 

van de bestuurder om de kernformatie 
op peil te brengen waren we zeer 
tevreden. Het instemmingsrecht bij het 
kwaliteitsplan komt in de vernieuwde 
tekst van het Kwaliteitskader 
Verpleeghuiszorg te staan. Daarmee 
krijgt de raad meer invloed op de 
afwegingen die de bestuurder maakt bij 
de besteding van de financiën voor zorg 
en de ondersteuning.

Hoe was het vroeger geregeld?
Een aantal jaren geleden werd het 
programma “Waardigheid en Trots” 
gepresenteerd. Het doel was de 
verpleeghuiszorg te verbeteren. Vooral 
de bewoners en de medewerkers van 
de zorg moesten daarin het verschil 
gaan merken. Daarom is er toen 
geoormerkte financiering gekomen 
voor dagbesteding van bewoners en 
opleiding voor de zorgmedewerkers. 
Wij hebben al die jaren als CR  grote 
invloed gehad op de uitvoeringsplannen. 
Hierover hebben wij steeds uitvoerig 
en goed overleg gehad met onze 
bestuurder Willy de Groot. Mede 
daardoor konden wij als raad steeds 
positief adviseren over de plannen. Nu 
het vanaf 2020 geen geoormerkt geld 

meer is moesten er afspraken gemaakt 
worden over de invloed die onder andere 
de cliëntenraad zou krijgen.

Hoe is het nu geregeld?
In de stuurgroep Kwaliteitskader 
Verpleeghuiszorg is besproken op welke 
wijze de invloed van de cliëntenraad 
geregeld kon worden. Uiteindelijk 
is besloten dat de cliëntenraden en 
de personeelsvertegenwoordiging 
instemmingsrecht krijgen op 
het jaarlijkse kwaliteitsplan. Het 
kwaliteitsplan bevat onder andere 
een beschrijving van de doelgroepen, 
zorgzwaarte, typen zorg en de 
samenstelling van het personeel. Als 
het kwaliteitsplan 2021 straks klaar is 
legt de bestuurder het ter instemming 
voor aan de diverse advies organen, 
waaronder de cliëntenraad raad.. 
Daarna gaat het plan voor goedkeuring 
naar het zorgkantoor. Tenslotte 
bespreekt het zorgkantoor het plan 
met de zorgorganisatie. Daarbij is ook 
de cliëntenraad vertegenwoordigd.  
aanwezig. 

Henk Waanders          
Voorzitter cliëntenraad

VERTROUWENSPERSONEN 

BERICHTEN VAN UW 
CLIËNTENRAAD
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Contactuurtjes:     
Bethanië: Woensdag 30 september om 19.00 uur.
Wicherumloo: Woensdag 7 oktober om 15.00 uur.             
    

Bereikbaarheid cliëntenraad:
Cliëntenraad: clientenraad@bethanie
Voorzitter: h.waanders9@upcmail.nl
 Tel: 06-53502085

OVERZICHT VAN DE CONTACTUURTJES, DE JAARVERGADERING EN BEREIKBAARHEID CLIËNTENRAAD



De behandeldienst
van Bethanië
Na een lange voorbereiding, veel 
gesprekken en voorbereidende 
werkzaamheden, zijn we op 1 juni 
jongstleden gestart met onze eigen 
behandeldienst. Die bestaat uit een 
specialist ouderen geneeskunde (Suzan 
Shaker), een eigen psycholoog (Mariëlle 
Spiertz), nieuwe gecontracteerde 
fysiotherapeuten, een diëtiste, een 
ergotherapeut en een logopediste. 
Voor onze muziektherapeute, Margreet 
Prinsen, en voor onze geestelijk verzorger 
dominee Floor, zijn dit ook nieuwe en 
directe collega’s. Met de inzet van deze 
eigen behandeldienst hoopt Bethanië nog 
meer vorm te kunnen geven aan de kwaliteit 
van zorg gericht op onze bewoners. 

Wij huurden deze dienst eerder altijd in. Voor Wicherumloo 
gebeurde dit vanuit Norschoten in Barneveld en voor 
Ede werd dit verzorgd vanuit Opella. Dit ging heel goed, 
maar met een eigen behandeldienst kunnen we de zorg 
simpelweg nóg beter waarborgen. Het opzetten van de 
behandeldienst was een hele klus in deze (corona-)tijd, 
maar iedereen is heel blij met de komst ervan. 
Na een digitaal toost-moment zijn wij heel enthousiast van 
start gegaan en daar hebben wij geen seconde spijt van. 

Wij zijn ontzettend blij met de toegankelijkheid en de 
betrokkenheid van de collega’s van de behandeldienst. 
Tegelijkertijd is de verwachting dat alle collega’s, samen 
met de behandelaren, uitgedaagd worden om met een 
frisse blik naar onze dagelijkse gang van zaken te kijken. 
Daarin ligt een blijvende uitdaging en een bereidheid om 
te blijven leren en zich te willen ontwikkelen.

Vlag
U heeft ‘m wellicht al zien hangen bij de entree van 
Bethanië: een mooie Bethaniëvlag met daarop de tekst: 
“Houd moed, heb lief”. Deze vlag hangt er sinds enkele 
weken en is gebaseerd op 1 Korintiërs 13:7. Een hart 
onder de riem voor iedereen, in deze bijzondere tijd.

Nieuw!

Een column over het boerderijleven? Eerlijk gezegd heb ik maar weinig ervaring met de 
boerderij. Ik woon dan wel in een dorp tegenover een weiland, maar wat kan ik daarmee 
vertellen passend bij dit thema? Al schrijvend komen er een aantal ervaringen boven die 
ik graag met u wil delen.
 
In mijn kinderjaren gingen we als gezin op zomervakantie naar Duitsland. Twee weken 
in pension: logies met ontbijt. Elke ochtend geurende kaiserbroodjes, huisgemaakte jam 
en andere lekkernijen. Ook zijn we jarenlang bij een boer op vakantie geweest. Boven op 
de Loreley, die beroemde rots in Duitsland, hoog boven de Rijn. Wat hadden we het daar 
goed. Ik herinner me de vrijheid, het weidse uitzicht over de rivier en de druivenvelden. 
Als je met vakantie gaat hoef je niet op de klok te letten, zeggen we vaak. Dat lag voor 
mijn ouders toen toch anders. Mijn broer en ik wilden ’s morgens en ’s avonds graag 
helpen met het voeren van de koeien. Als we dan in een restaurant gingen eten, werden 
onze ouders door ons aangespoord om een beetje door te eten, zodat wij op tijd terug 
konden zijn om te kunnen helpen. We mochten als kinderen zelfs op een tractor rijden, 
dat was nog eens wat. Nou ja, voor ons dan. Mijn ouders vonden het op een heel andere 
manier spannend als wij op zo’n grote machine kwamen aanrijden. Toen begreep ik dat 
niet, maar nu ik zelf kinderen in die leeftijd heb, des te beter.

Onze eigen dochters gingen, toen ze wat jonger waren, regelmatig naar “opa en oma 
van de kipjes”. Een zelfbedachte naam voor de ouders van mijn schoonzus. Deze opa 
en oma wonen nog steeds op hun boerderij in Lieren: een dorpje dat slechts een paar 
kilometer verderop ligt. Opa en oma van de kipjes hadden koeien, varkens, kippen en 
nog wat van dat soort dieren. De kinderen waren daar altijd welkom en hadden er zelfs 
hun eigen overall en laarzen. Als wij ze weer wilden ophalen, moesten we altijd nog 
even wachten, want de kat moest nog melk of de eieren moesten nog geraapt worden. 
De kinderen waren onvermoeibaar (en opa en oma van de kipjes trouwens ook). Het 
maakte ons alle zes gelukkig.

Wat zou dat toch zijn? De vrijheid, de liefde voor het vee, de rust of de ruimte? Wat 
maakte ons gelukkig op de boerderij? Wat brengt geluk? Gelukkig zijn is een groot goed. 
Wat is geluk voor u? Wat zou u wensen om gelukkig te zijn? 
Wat mij nu gelukkig zou maken is dat er geen corona meer zou zijn. Dat al die 
maatregelen van afstand houden verleden tijd zouden zijn. Dat je weer gewoon naar 
een concert, een feestje of naar de kerk kunt gaan. En dat je in die kerk weer uit volle 
borst zou mogen zingen. Dat er geen mondkapjes meer nodig zijn. En ook zou ik wensen 
dat boeren kunnen boeren zonder allerlei moeilijke regelgevingen. Dat we kunnen 
samenleven. En dat het echt samen leven wordt. Niet ieder teruggetrokken in zijn eigen 
zeepbel, maar werkelijk samen. Een wereld waarin ieder gelijk is. Waar geen geweld 
is en niemand misbruikt wordt. Waar er voor ieder genoeg is en voor iedereen gelijke 
kansen zijn. Een wereld in overeenstemming met hoe God die heeft bedoeld. Dat zou ik 
wensen. God zegt immers: ‘Mijn plan staat vast: Ik heb jullie geluk, jullie zaligheid op het 
oog. Ik zorg voor een heerlijke toekomst.’ Wauw, dat klinkt geweldig. Laat maar komen. 
Die mag direct beginnen. Het liefst vandaag nog. Toch?

Ben van Gils

“Levensgeluk”
COLUMN BEN VAN GILS

Mijn broer en ik 

wilden ’s morgens 

en ’s avonds graag 

helpen met het 

voeren van de 

koeien.
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NIEUWE MEDEWERKERS

Ik ben Marco-

nieta Autse-

ma-Niesing. 

Als verpleeg-

kundige 

(oproepkracht) 

hoop ik in het 

hospice Ede 

De Olijftak te gaan werken. Ik ben ge-

trouwd en wij hebben samen drie kinderen 

gekregen. Zij zijn nu in de leeftijd van 8 tot 

13 jaar. Hiernaast werk ik op de CHE, daar 

train ik hbo-verpleegkundestudenten de 

verschillende verpleegtechnische vaardig-

heden. Ik zie er naar uit om mijn steentje 

bij te dragen in de zorg!

Ik ben Adriana 

de Vries, 

geboren en 

opgegroeid in 

Veenendaal. 

Daar woon ik 

nog steeds, 

samen met 

mijn man en drie van onze kinderen; 

de oudste is vorig jaar getrouwd. Per 1 

augustus ben ik aangenomen in Bethanië 

als verzorgende IG op De Bosrand. Ik zie 

er naar uit om u en jullie te  ontmoeten en 

het lijkt me leuk om onze kennismaking 

dan voort te zetten.

Ik ben Chantal 

van Laar. Ik 

ben 18 jaar 

en zit nog op 

school. Ik doe 

de opleiding 

Verzorgende 

IG niveau 3, op 

het Hoornbeeckcollege in Amersfoort. In 

de afgelopen zomer heb ik ervoor gekozen 

om een vakantiebaan in de zorg te 

zoeken. Ik heb al een keer stage gelopen 

bij Bethanië en daarom wilde ik graag hier 

werken. Ik kom in dienst als helpende plus 

in de thuiszorg van Bethanië. Verder wil 

ik graag nog iets over mezelf vertellen. Ik 

heb best een aantal hobby’s. Ik hou het 

meeste van sporten en bakken. Ik vind het 

leuk om nieuwe recepten uit te probe-

ren en dan te zien dat mensen daarvan 

genieten. Natuurlijk gaat het ook wel eens 

mis en belandt het in de prullenbak. Maar 

oefening baart kunst! Verder vind ik het 

leuk om in mijn vrije tijd te winkelen of iets 

te gaan doen met mijn vriendinnen.

Mijn naam is 

Selicia Althuis. 

Tot het einde 

van dit jaar zal 

ik als helpende 

bij Stichting 

Bethanië 

werken. Als 

oproepkracht ben ik op verschillende 

afdelingen te vinden. Verder studeer Ver-

pleegkunde en woon ik in Ede. In mijn vrije 

tijd vind ik het tof om muziek te maken, te 

lezen en gezelschapsspelletjes te spelen.  

Ik ben Carolien 

van der Sluijs: 

35 jaar oud en 

geboren en ge-

togen in Ede. Ik 

ben getrouwd 

met Kees en 

samen hebben 

wij vier lieve kinderen van 12, 11, 9 en 5 

jaar. Op 1 september ben ik begonnen als 

verzorgende op afdeling De Bosrand, voor 

twaalf uur per week. Vanaf mijn vijftiende 

ben ik werkzaam in de zorg, eerst als 

vakantiekracht en later na de opleiding als 

eerstverantwoordelijk verzorgende. Toen 

er kinderen kwamen ben ik minder gaan 

werken en later gestopt. Nu de kinderen 

groter worden ga ik met veel plezier weer 

in de zorg aan de slag! Ik zie er naar uit 

om u te ontmoeten.

Graag wil 

ik mezelf 

voorstellen. Ik 

ben Monique 

van den Bosch, 

ik ben geboren 

in 1978 en 

getrouwd met 

Sander. Wij wonen met onze kinderen in 

Kootwijkerbroek. Sinds 1 september ben 

ik begonnen op Wicherumloo. Daar werk 

ik als medewerker huishouding op de 

afdeling Willinkhuizen. In het verleden heb 

ik als helpende bij HDS thuiszorg gewerkt, 

administratief werk gedaan en schoon-

maakwerk in een hotel. Tussendoor ben 

ik ook thuis geweest voor de kinderen. 

Ik vind het fijn om weer iets te betekenen 

voor andere mensen en ook het contact 

met bewoners en collega’s lijkt me leuk: ik 

heb er zin! In mijn vrije tijd sta ik graag in 

de keuken, houd ik van wandelen, of werk 

ik in de tuin.

Mijn naam is Nellie van Ginkel. Ik ben 33 

jaar oud en woon in Barneveld. Sinds juni 

vorig jaar ben ik verpleegkundige niveau 

4. Ik werk bijna 14 jaar in de ouderenzorg, 

voornamelijk voor de doelgroep PG en 

ik heb ontdekt dat daar mijn hart ligt. In 

Bethanië kom ik te werken op Kleinschalig 

Wonen, voornamelijk op afdeling Brem. 

Een van mijn hobby’s is het volgen van de 

leden van het koninklijk huis. Als iemand 

van het koninklijk huis in onze omgeving 

is probeer ik daarbij te zijn. Op de foto sta 

ik naast onze koningin in Utrecht, waar zij 

een activiteit had en ik even met haar op 

de foto mocht. Ik hoop dat ik in Bethanië 

een fijne werktijd mag hebben.
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WELZIJN 

In het afgelopen jaar zijn we druk bezig geweest 
met het vullen van onze themakisten. In een 
themakist liggen voorwerpen, praatplaten, puzzels 
en recepten. Kortom, van alles om met de bewoners 
in gesprek te gaan over een bepaald thema. Veel 
ouderen vinden het fijn om herinneringen op te 
halen en het is ook heel gezellig om samen op die 
manier bezig te zijn.

De themakisten konden we vullen dankzij de vele 
mensen die reageerden op een oproepje. Zo kregen 
we een oude strijkbout, een petroleumstel, rookgerei, 
schoolboekjes, een stofmandje, schapenwol, een 
theelichtje, een flesje eau de cologne van 4711, 

Sunlightzeep en ga zo maar door. Hierbij willen we 
iedereen heel hartelijk bedanken voor die hulp!
In coronatijd konden de bewoners kennismaken met 
de themakisten, doordat die rouleerden tussen de 
verschillende huiskamers. Nu staan ze in het magazijn 
van Welzijn en kunnen medewerkers en vrijwilligers ze 
desgewenst pakken en gebruiken.
We hebben ook een mooie themakist over het 
boerenleven. Deze zullen we dus zeker gebruiken in de 
maand september, als het boerenleven centraal staat. 
Onze ervaring is al, dat voor bewoners die woonden op 
een boerderij, dit een feest van herkenning is. 

Team Welzijn

Normaliter staan in Wegwijs de geplande activiteiten voor de komende maanden. Door de 
zomervakantieperiode - en de aanpassingen vanwege de coronacrisis - konden we de activiteiten zelf 
dit keer niet op tijd plannen. Wel is al duidelijk dat er in de maand september wekelijks een centrale 

activiteit zal zijn, waarin het boerenleven centraal staat.

Themakisten



Interview

TWEE VRIJWILLIGERS VERTELLEN OVER HUN CHAUFFEURSWERK VOOR DE DAGBESTEDING

(door: Silvester van der Pol)

Sinds ruim vijf jaar verzorgt Bethanië zelf het vervoer van het overgrote deel van de 
deelnemers aan de dagbesteding, zowel in Ede (De Palmboom) als in Wekerom. Werd er toen 

begonnen met een poule van vijf vrijwilliger-chauffeurs en één bus, momenteel zijn er wel 
negentien vrijwilligers actief als chauffeur en worden er drie middelgrote personenbusjes 
ingezet om alle cliënten naar hun dagopvang te brengen en weer terug te rijden. Ik sprak 

met twee van hen: Wim Rooseboom (1943), die vanaf het begin heeft meegedaan en het nu 
na vijf jaar tijd vindt om te stoppen en met Ate Laanstra (1958) die dit werk een jaar doet, 

met zoveel plezier dat hij voorlopig nog wel blijft. Ik bevraag de mannen op hun ervaringen 
met de mensen in de bus, over hun motivatie en hoop ook een anekdote (of twee) te mogen 

optekenen. Die weten deze mannen wel op te dissen.

WILLEN JULLIE EERST IETS OVER JULLIE 
ACHTERGROND VERTELLEN?
WIM: Ik ben mijn leven lang boer geweest. We hebben al 
die tijd aan de Maanderdijk een bedrijf gehad dat in 2014 
is gestopt. De boerderij is begin dit jaar is afgebroken. 
Wij wonen nu in Ede zelf en denken er nog met de nodige 
weemoed aan terug. 
ATE: Ik heb het grootste deel van mijn leven gewerkt bij de 
brandweer. Daar deed ik dienst als machinebankwerker, 
ambulancechauffeur en brandweerman. 

HOE KWAMEN JULLIE IN CONTACT MET BETHANIË?
ATE: Acht jaar geleden deed ik voor het eerst als vrijwilliger 
mee met een vakantieweek voor ouderen in Nieuw-
Hydepark. Daar hielp ik toen ook al een aantal bewoners 

van Bethanië, waardoor het contact tot stand is gekomen. 
Later ging mijn vrouw hier werken op de interne dagopvang 
De Herberg. Ik ging vrijwilligerswerk doen als bijrijder op 
de duofiets voor een bewoner van De Oldenhof die ik ook 
regelmatig bezocht. Wim en ik zitten beiden op het koor 
‘Looft den Heer’ en toen Wims rijbewijs moest worden 
verlengd en dat maar niet opschoot, vroeg hij mij om voor 
zijn rit in te vallen. 
WIM: Ik ben in het begin al meteen gevraagd door meneer 
Maassen die mij opbelde: ‘Is dat niets voor jou?’ Ik ben 
toen een keer wezen meerijden, maar dat was een heel 
kort proefritje en ik was nog niet meteen zo zeker van 
mijzelf als buschauffeur. Daarom vroeg ik of ik nog een 
keer mocht meerijden, ook omdat ik nog moest wennen 
aan alles. Dat ging goed en vanaf dat moment was ik 
chauffeur. 

WAT IS JULLIE MOTIVATIE VOOR DIT WERK?
WIM: Ik heb wel een zwak voor deze mensen, het is 
gewoon mooi werk.
ATE: Ik mag graag een ander helpen en dit is eigenlijk een 
soort verlengstuk van mijn ambulancewerk. Vooral de ritten 
naar dagbesteding De Gaarde (de voormalige dagbesteding 
aan de Meikade – red.) waren erg gezellig: er heerste daar 
een heerlijk rustige sfeer en er stond zelfs een biljarttafel, 

De chauffeurs van Bethanië 
sturen meer dan de bus alleen
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VW Crafter Kombi, Radstand mittel, Hochdach, 1 Schiebet. (2011)
1:10 L: 5.905   B: 1.993   H: 2.705   R: 3.665
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Mede mogelijk  gemaakt door:

die ervoor zorgde dat ik na mijn rit nog menig potje 
meespeelde.

HOE GAAT HET RIJDEN IN Z’N WERK?
ATE: We moeten zorgen dat we om 10 uur ’s morgens 
bij de dagbesteding zijn, zowel in Ede als in Wekerom. 
Elke rit duurt totaal zo’n uur à anderhalve uur. In Ede 
zijn er ook deelnemers die maar een halve dag komen 
en dan heb je wel drie ritten op een dag. Dat vind ik wel 
fijn en neem op zulke dagen dan de bus gewoon mee 
naar huis: net zo gemakkelijk. De routes en alle andere 
administratie ontvangen we via de receptie, daar hebben 
we het meeste contact mee. 

WAT MOET JE ALS CHAUFFEUR HIERVOOR IN HUIS 
HEBBEN?
ATE: Je moet wel een klik met deze mensen hebben. 
Maar als je voor hen openstaat en ze weten wie je 
bent, ontstaat die al gauw. En dan is het eigenlijk altijd 
gezellig. Hoewel we natuurlijk ook wel het een en ander 
meemaken aan wel en wee. Mensen gaan achteruit en 
vallen weg; dat is ook de realiteit. Verder is de sfeer in de 
bus belangrijk. Als je die als chauffeur de goede kant op 
weet te sturen dan is het eigenlijk altijd fijn. 

JULLIE STUREN DUS ZOWEL DE BUS ALS DE SFEER. 
NOG ANEKDOTES?
WIM: Op een dag stormde het vreselijk en reed ik met 
een aantal passagiers op de Meikade. Opeens zei een 
van hen: ‘Pas op, een boom!’ Dat was geen loos alarm: 
vlak voor de bus kwam er echt een boom naar beneden, 
ik kon nog net op tijd remmen. De bus werd alleen door 
de takken geraakt, maar gelukkig niet door de stam. 
ATE: Ik heb al wel eens meegemaakt dat een 
dementerende deelnemer niet van plan was om de bus 
in te gaan en dat ook luidkeels verkondigde aan de 
begeleiders op de dagbesteding. Praten hielp niet meer. 
Een van hen zei tegen mij: ‘Kun jij niet even helpen?’ Ik 
liep toen op haar toe en zei op vrolijke toon: ‘Ha mevrouw 
X, kom je met me mee dan gaan we weer naar Ede!’ 
Waarop ze als een blad aan de boom omdraaide en zei: 
‘Pak je m’n jas even?’ 
WIM: Ik had eens een passagier die vond dat ie voorrang 
moest krijgen tijdens de rit terug naar huis en om zijn 
wens kracht bij te zetten meldde: ‘Ik ga dood hoor!’ Ja, 
dan moet je wel even streng zijn, net als wanneer iemand 
opeens gaat lopen door de bus. Maar dit zijn natuurlijk 
allemaal incidenten: het overgrote deel van de tijd hebben 
we het allemaal prima naar ons zin, zowel chauffeurs als 
passagiers en is het gewoon heerlijk werk om te doen.
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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!

Stijlvol en met respect verzorgd
Accepteren elke verzekeringsvorm
Verzorgen uitsluitend begrafenissen
Werkzaam op de Veluwe en in de Gelderse Vallei

Contact persoon voor Bethanië en Wicherumloo:
Martie Waaijenberg, 0318 - 25 03 25

Dag en nacht bereikbaar
0 3 4 2  -  4 7  4 7  1 2  en  0 3 1 8  -  2 5  0 3  2 5 

Hoofdstraat 90B
3781 AJ Voorthuizen

info@jansen-begrafenis.nl
www.jansen-begrafenis.nl

Er
ik

 Ja
ns

en
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Kom tot bloei bij Bethanië!
www.bethanie.nl/vacatures

Voeg jij passie 
bij het Woord?

Kom tot bloei bij

Nachtzorg medewerkers

Kom werken bij Bethanië!

Als medewerker van Bethanië heb je oprechte 
aandacht voor  ouderen. Zij worden door jou gekend 
en ontvangen de zorg die aansluit bij hun  wensen. 
Wil je ook graag werken in de zorg en bij Bethanië 
in het  bijzonder? Wij zien uit naar je komst en zorgen 
ook graag voor jou. Kijk voor actuele vacatures op 
onze website:

www.bethanie.nl/vacatures



KORT INTERVIEW  

Mevrouw E. Gijsbertsen – ten Hove
Appartement 402

(door: Bert van de Hoeve)

WAAR EN WANNEER BENT U GEBOREN? 
Ik ben geboren in Ede op 9 maart 1964.

WAT DEDEN UW OUDERS VOOR WERK?
Moeder werkte in de verpleging en mijn vader was hoofd 
logistiek. Door de jaren heen heeft hij bij verschillen-
de  techno-bedrijven gewerkt, onder andere bij Brooks 
Instruments in Veenendaal. Ze zijn daardoor vanaf 1988 
verschillende keren verhuisd, naar Een (Drenthe), Heiloo 
en Tuitjenhorn en nu wonen ze sinds 2006 weer in Ede.
Ons gezin bestond uit vijf personen. Ondanks vroeg 
overleden kinderen heb ik een heel fijne jeugd gehad; ik 
kon studeren en heb een hbo-opleiding voor toegepaste 
huishoudwetenschappen gevolgd en afgerond.

BENT U GETROUWD? 
Ik ben getrouwd met Gerard, die bij de krijgsmacht werkt. 
Op vrijdag 13 september 1985 zijn we in Ede getrouwd. 

We hebben elkaar leren kennen op 
 scouting, waar wij beiden leiding gaven, 
hij aan de verkenners en ik aan de welpen. 

Na de huwelijksplechtigheid stonden de cadetten van de 
KMA met de sabelwacht bij de uitgang van de kerk.
Er zijn in ons gezin vier kinderen, een zoon en drie 
 dochters geboren en inmiddels is er ook een kleinkind.
Mijn man is meerdere keren door Defensie op 
 verschillende missies uitgezonden geweest en dan bleef 
ik alleen thuis met de kinderen.

WAAR BENT U GRAAG MEE BEZIG?
Ik schilder graag, maar helaas kan ik dat niet meer door 
mijn ziekte.
Nu breng ik mijn tijd door met lezen, een filmpje kijken op 
tv en het verzorgen van mijn bloemen en planten.

MIJN ZIEKTE
Bij mij is na jaren van onderzoek in 2015 de ziekte van 
Melas geconstateerd. Dat is een ziekte aan het energie-
systeem, waardoor de organen steeds minder energie 
krijgen.

Ik ben daardoor dus heel snel moe en kan taken niet 
achter elkaar uitvoeren.

HOE TYPEERT U ZICHZELF?
Ik ga de moeilijkheden niet uit de weg en blijf optimis-
tisch.

WAAROM BETHANIË?
Ik ben in de Klinkenberg, toen tijdelijk in de nood-
gebouwen bij de kazernes en later in de nieuwbouw op 
de Concordiahof verzorgd geweest. Maar zij konden mij 
niet de hulp bieden die hier wel geboden wordt. Mede 
door een goed gesprek met een van de medewerkers 
van Bethanië, ben ik hier op vrijdag 13 maart 2020 goed 
opgevangen. Het had geen dag later moeten zijn, want 
die maandag ging Nederland op slot in verband met de 
COVID-19 pandemie.
Ik heb het hier goed naar mijn zin, de verzorging is hier 
prima.

wegwijs
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PUZZELPAGIN
A

WOORDZOEKER SUDOKU

Oplossing: Dhr./Mw.:

Telefoonnr.:

Gratis Aan Tafel? Puzzel mee!
Maak alle puzzels op deze pagina en win een fleurige bos 
bloemen. Vul uw  gegevens in, lever dit vel uiterlijk dinsdag 11 
november in bij de receptie en doe mee!

aardappel
akker
arbeid
boer
boerderij

boerin
haan
hooi
klompen
koeien

melken
overal
pet
rooien
schuur

tractor
varken
vee

VOLG DE STIPPEN...
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H A A N M E L K E N

B O E R A R B E I D

O P E T K B O R E S

E V A R K E N O K C

R O R A E H V O L H

D V D C R O E I O U

E E E T R O E E M U

R R K O E I E N P R

I A A R D A P P E L

J L I B O E R I N J

De oplossing van de vorige woordzoeker was het woord ‘vrijheid’.  De winnaar is 
geworden: Lia van Laar. Zij ontving daarvoor een prachtig boeket bloemen (zie foto).



Openingstijden (tijdelijk):
Donderdag op afspraak

Vrijdag op afspraak
Zaterdag 10.00 - 16.00 uur

Onze adresgegevens: 
Hamsestraat 38

4043 LH  Opheusden
0488 440905

www.reedoo.nl

Breng ook kleur
 in uw interieur!
Lees alles over raamdecoratie trends op

www.reedoo.nl/weblog
of breng een bezoek aan onze winkel!

Het Scha�elaartje
Slager - Kaasboer - Poelier

Brouwerstraat 59-61, Ede, telefoon 0318-618498
info@hetscha�elaartje.nl, www.hetscha�elaartje.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 

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!

Voor een waardige begrafenis met aandacht 
voor persoonlijke wensen en een eerlijk tarief

 Wij verzorgen alleen begrafenissen

Uw laatste wensen zijn ons uitgangspunt

Wij zijn dag en nacht bereikbaar

Voor een waardige begrafenis met aandacht 
voor persoonlijke wensen en een eerlijk tarief

 Wij verzorgen alleen begrafenissen

Uw laatste wensen zijn ons uitgangspunt

Wij zijn dag en nacht bereikbaar

 Wij verzorgen alleen begrafenissen

Uw laatste wensen zijn ons uitgangspunt

Wij zijn dag en nacht bereikbaar

Meer informatie of ons gratis ’laatste wensen’ boekje aanvragen?
Ga naar      www.kvanasselt.nl of bel naar 06 - 15 45 11 30.

Wij zijn werkzaam in Midden-Nederland

Overlijden melden?

06 - 15 45 11 30

24/7 bereikbaar

kvanasselt.nlBekijk onze tarieven op kvanasselt.nl



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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