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Beste bewoners

Nu de zomer weer voor de deur staat en ik dit 
schrijf in mei waarbij het soms al weer zomers 
aanvoelt, lijkt het of de wereld corona al weer is 
vergeten. Wat zijn wij blij met ‘weer terug naar 
normaal’. En wat zijn wij blij dat er op dit moment 
geen regels meer zijn die onze vrijheid beperken 
en ons levensplezier vergallen.

Voor ons is het weer normaal en vanzelfsprekend, 
maar helaas is er op korte afstand van hier een 
situatie die niet normaal is. Een verschrikkelijke 
oorlog in de Oekraïne houdt een ieder bezig en 
men vraagt zich af wat dit betekent voor ons 
maar vooral ook hoe verschrikkelijk het moet zijn 
voor de inwoners van de Oekraïne. 
Wij hebben gemerkt dat onze bewoners hier 
ook bezorgd en verdrietig over waren en dat 
men zich vooral afvroeg wat dit voor ons zou 
betekenen en of wij hier ook nog wel veilig zijn. 
Gelukkig is dit door enkele medewerkers en 
de geestelijke verzorging goed opgepakt en 
zijn er, waar er behoefte was, gespreksgroepjes 
geweest. 
Helaas lijkt er op dit moment aan deze situatie 
nog geen einde te komen. Gelukkig zijn er in 
Nederland veel mensen die de inwoners en 
vluchtelingen uit de Oekraïne een warm hart 
toedragen. Ook Marga Klompé heeft op verzoek 
van de Gemeente Oost Gelre en de Gemeente 

Winterswijk twee tijdelijke locaties (oud 
kantoorpand in Groenlo en een oude locatie in 
Winterswijk) geopend voor vluchtelingen. 
In zeer korte tijd zijn deze panden klaar gemaakt 
en zijn ze nu naar tevredenheid in gebruik 
genomen.

Ondanks deze verdrietige gebeurtenissen 
merken wij dat in de locaties van Aalten en 
Bredevoort er weer mooie activiteiten gehouden 
worden en dat men weer geniet van alles wat 
weer mag. 
Tijdens de corona is er vaak gesproken over 
‘wanneer alles weer mag’, er een feest voor 
iedereen georganiseerd zou kunnen worden. 
Dit staat nu te gebeuren. Er zijn al enkele 
voorbereidingsgroepen aan het inventariseren 
hoe wij in de zomer een driedaags feest 
kunnen geven voor de bewoners, vrijwilligers 
en medewerkers. Over wanneer en hoe dat 
eruit gaat zien, zullen wij u zo spoedig mogelijk 
berichten.

Sandra Veerbeek en ik wensen iedereen een 
goede zomer toe met veel mooie momenten 
en herinneringen. 

Met vriendelijke groet,
Sandra Veerbeek en Henk Hogevonder
Regiomanagers 

Voorwoord van 
de regiomanagers

Voorwoord  
Raad van Bestuur

Voor mij, in de rol van bestuurder van 
Marga Klompé, het eerste voorwoord in het 
bewonersblad. Wellicht een goed moment om 
mij kort aan u voor te stellen, zodat u een beetje 
weet, zoals we dat in de Achterhoek graag doen 
“welk vlees u in de kuip heeft”.
Als een geboren en getogen Achterhoeker 
doorliep ik na de lagere school in Eibergen mijn 
middelbare school in Groenlo. Grollywood, 
PamPam en City in Groenlo en Moustache 
in Winterswijk waren in het weekend de 
favoriete uitgaansgelegenheden. In die laatste 
gelegenheid leerde ik ook mijn vrouw kennen. 
Samen hebben we twee dochters en wonen nu 
(nog steeds) in Winterswijk.
Na mijn middelbare school ben ik verpleegkunde 
gaan studeren. Mijn eerste stage liep ik 
in De Molenberg in Groenlo. Een mooie 
herinnering, zeker nu ik er weer regelmatig 
rondloop.
Later ben ik Gezondheidswetenschappen in 
Maastricht gaan studeren. Ik heb tot voor kort 
altijd in de ziekenhuiswereld gewerkt. Ik heb 
daarbij tien jaar leiding mogen geven aan 
een oncologieafdeling in Rijnstate in Arnhem, 
ben manager in het ziekenhuis in Winterswijk 
geweest en de laatste jaren heb ik gewerkt 
als directeur patiëntenzorg in het Slingeland 
Ziekenhuis in Doetinchem. Een carrière waar ik 
met veel plezier op terugkijk.
Sinds 1 maart jl. mag ik nu samen met Marcel 
Duvigneau uw bestuurder zijn. Bestuurder 
van een prachtige organisatie met geweldige 
medewerkers die dag in, dag uit hun beste 
beentje voor zetten om, daar waar nodig, voor 
u te zorgen.

Dat doen zij in een onrustige wereld, waar veel 
zaken niet meer gaan zoals ze altijd gingen. 
Zo heeft de coronacrisis geleerd dat we in een 
korte tijd er niet meer vanuit mogen gaan dat 
“de zorg” er vanzelfsprekend en in voldoende 
mate is. Er is als het ware een onverwacht 
“groeiende vraag” naar zorg en dat betekent voor 
u dat er onzekerheid ontstaat of u wel, tijdig en 
op de wijze zoals u gewend bent, geholpen kan 
worden.
Dat geldt ook voor de tekorten op de 
arbeidsmarkt. Veel organisaties kunnen 
onvoldoende personeel krijgen om het werk te 
kunnen doen wat nodig is om de maatschappij 
draaiende te houden. Ook in de zorg wordt 
dit meer en meer voelbaar en er is daarmee 
sprake van een “krimpend aanbod”. En ook dat 
levert onzekerheid op voor u, uw naasten en uw 
zorgverlener.
Tel daarbij de verschrikkelijke oorlog van Poetin 
tegen de Oekraïne bij op en plotseling is heel 
veel niet meer wat het ooit was.
Ondanks dat alles geloof ik sterk in de wereld 
in mijn nabije omgeving. De kracht van de 
Achterhoekers om samen naar oplossingen 
te zoeken. Cliënten(raden), medewerkers, 
leidinggevenden en bestuur gaan hiervoor. 
Juist door goed te zorgen voor de zaken waar we 
wél invloed op hebben, waar we wel het verschil 
kunnen maken, zorgt er voor dat we samen beter 
en sterker worden. Veelal door gewoon lief te 
zijn voor elkaar. En laten we in de zorg en zeker 
binnen Marga Klompé daar nu heel erg goed in 
zijn.

Erwin Bomers 
raad van bestuur
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Leden van de raad in 2021:
Mevr. A. Huitink-Prinsen,  
familie cliënt woning 29, stopte in maart   
Mevr. A. Vreeman-Schuurman,  
contactpersoon Beth San
Mevr. L. Jentink-Blekkink,  
familie cliënt wzc. 
Mevr. L. Heusinkveld-te Winkel,  
familie cliënt woning 31
Mevr. J. Tenten, 
 familie cliënt woning 29, vanaf maart 
Mevr. D.W. Westerveld-Veerbeek,  
cliënt wzc
Mevr. J.B. Lensink-Hoftijzer,  
cliënt wzc, vanaf maart 
De heer T. Grievink,  
cliënt wzc, vanaf september 2021
Mevr. T.H.E. Oldenhave-Nijland,  
contactpersoon Beth San

De cliëntenraad wordt ondersteund door 
gespreksleider mevr. T. Storteboom en 
secretaresse mevr. I. Oonk van Bureau 
Ondersteuning Cliëntenraden (B.O.C.)
Mevr. T. Storteboom is helaas door ziekte 
lange tijd uitgeschakeld. Ondertussen gaat het 
gelukkig wat beter en pakt ze langzaam maar 
zeker weer wat werkzaamheden op.
Voor ondersteuning BOC voor een aantal uren 
is tijdelijk vanaf 1 november 2021 aangenomen 
mevr. S. Bentum.

Januari
Wij vragen nog steeds om meer informatie over 
het welzijn van de cliënt in het ECD te plaatsen.
Nog steeds zijn er weinig activiteiten i.v.m. de 
corona maatregelen.

Marga Klompé is bezig met het project 
De Kattenberg in samenwerking met de 
Woonplaats en de gemeente Aalten. Hier kunnen 
echtparen waarvan één partner beginnende 
dementie heeft, samen blijven wonen.

Vanaf januari is begonnen met het vaccineren 
van bewoners. Marga Klompé was soms 
afhankelijk van wanneer de vaccins geleverd 
werden en wanneer er dan gevaccineerd kon 
worden. Het vaccineren is goed verlopen.

Februari/maart 
Cliëntenraadsleden brengen nog steeds geen 
bezoekjes bij nieuwe bewoners. Er is nu gekozen 
om de algemene folder van de Cliëntenraad 
Marga Klompé met een specifiek inlegvel over 
Beth San bij nieuwe bewoners af te geven.
Bij de groepswoningen is dit ook gebeurd met 
een inlegvel specifieker op het groepswonen 
gericht. Hier werd het via de zorg in het 
postbakje van de bewoner gelegd. 
Dit hebben we gedaan omdat ook de 
familieberaden niet gehouden konden worden. 
En het is belangrijk dat men weet dat er een 
cliëntenraad is en dat input vanuit familieleden 
heel waardevol kan zijn. Zij weten wat er op de 
woningen speelt, waar de problemen zijn en 
natuurlijk ook wat er goed gaat.

Leden cliëntenraad Beth San 
Mevr. T.H.E. Oldenhave-Nijland (voorzitter)  Contactpersoon Beth San
Tel: 0543-472598 E-mail: theaoldenhave@gmail.com

Mevr. Westerveld-Veerbeek  Cliënt wzc Beth San
Mevr. Lensink-Hoftijzer  Cliënt wzc Beth San
De heer T. Grievink  Cliënt wzc Beth San
Mevr. J. Jentink  Familie cliënt wzc Beth San
Mevr. M. de Vries  Familie cliënt wzc Beth San
Mevr. J. Tenten  Familie cliënt woning 29 (pg)
Mevr. L. Heusinkveld-te Winkel  Familie cliënt woning 31 (pg)
Mevr. A. Vreeman-Schuurman  Contactpersoon Beth San

Leden cliëntenraad Stegemanhof/Hoge Veld 
Mevr. W. te Paske  Cliënt Stegemanhof (som)
Mevr. R. Stoffels  Cliënt Stegemanhof (som)
De heer G. Luimes  Cliënt Stegemanhof
Mevr. S.E. Mulder-Kersten  Familie cliënt Hoge Veld (89)
Mevr. S. ter Horst  Familie cliënt Hoge Veld (85)
Mevr. R. Vonderhorst  Familie cliënt Hoge Veld (87)
Mevr. L. Kämink-ter Haar  Contactpersoon Hoge Veld

Leden cliëntenraad Ambthuis/kleinschalig wonen
Mevr. A. Mateman  Cliënt wzc
De heer J. Lensink  Cliënt wzc
De heer A.J. Hummelink  Cliënt wzc
De heer A.J. Geerdes  Contactpersoon kleinschalig wonen
Mevr. I. van den Born  Contactpersoon wzc

Leden cliëntenraad Thuiszorg Marga Klompé
Mevr. G. Reinders-Reijerink  Oost Gelre (vacature 1 x) 
Mevr. M.J. Dibbets-Jansen  Winterswijk (vacature 1 x)
De heer W.R. Broeke  Lochem (vacature 1 x)

Regio Aalten   Vacature (2x) 

Bureau Ondersteuning Cliëntenraden
Ziekenhuisstraat 14
7141 AN Groenlo
Tel: 0544-474100 toestel 3406 of 3409
E-mail: clientenraad@szmk.nl 

Leden Cliëntenraden 
Aalten / Bredevoort 
Per mei 2022

Jaarverslag 2021  
Cliëntenraad Beth San
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Wilt u meedenken en meepraten, vraag gerust 
informatie of kom vrijblijvend (na overleg) een 
vergadering bijwonen. 

In de Centrale Cliëntenraad van Marga Klompé 
is men druk bezig met de nieuwe Wet 
Medezeggen schap Cliënten Zorginstelling 
2018 (WMCZ 2018). Cliëntenraden krijgen meer 
zeggenschap.

Maart locatiebezoek
De heer M. Duvigneau, Raad van Bestuur, 
kwam voor het locatiebezoek naar Beth San. 
In verband met de groepsgrootte waren een 
aantal leden via een Zoomverbinding aanwezig. 
Er is uitgebreid stilgestaan bij de impact van 
corona. Nog steeds kunnen er weinig activiteiten 
plaatsvinden. Langzaamaan zal er wat meer 
mogelijk zijn. Kappers en pedicures mogen hun 
werkzaamheden weer oppakken. 
Op dit moment mag er nog maar één bezoeker 
per dag op bezoek komen. De landelijke 
richtlijnen worden gevolgd.

April/Mei
Gelukkig konden de regels wat versoepeld 
worden. Er mogen weer twee bezoekers per dag 
komen. Men mag weer op familiebezoek, al dient 
men zich wel aan de geldende regels te houden.
In Groepswonen is bezoek in de gezamenlijke 
huiskamer nog niet toegestaan.
 
Juni
Verdere versoepelingen zijn weer mogelijk, al is 
het wel verstandig om nog wat voorzichtig te 
blijven en de 1,5 meter nog aan te houden.

Juli/augustus
Bezoekers van cliënten van het Groepswonen 
mogen nog niet in de gezamenlijke huiskamer. 
De cliëntenraad zet zich in om dit weer toe te 
staan. Het groepswonen is opgezet om een 
huiselijk omgeving te creëren.

Augustus
vakantiemaand.

September
Eind september werden de regels verder 
versoepeld. Er konden weer meer activiteiten 
georganiseerd worden. De weeksluiting kon 
weer op locatie en hoefde niet meer via een 
beeldscherm.

De leden konden weer op locatie aanwezig zijn 
en hoefden niet meer via een Zoomverbinding te 
vergaderen. 

De cliëntenraadsleden begonnen weer bezoekjes 
te brengen bij nieuwe bewoners. 
Het valt niet mee om nieuwe cliëntenraadsleden 
te vinden. Van de vijf groepswoningen PG zijn 
slechts twee woningen vertegenwoordigd. 
Ook van de afdeling somatiek, woning 
25, hebben we momenteel geen 
vertegenwoordiging.

Oktober 
In de vergadering van oktober kwam de 
cliënt vertrouwen spersoon Peter Bootsman, 
zich voorstellen en vertelde hij over zijn 
werkzaamheden. Hij is cliëntsvertrouwens-
persoon in het kader van de Wet Zorg en Dwang 
voor de locaties Aalten, Meddo en Winterswijk. 
Uitgebreide informatie is te vinden op de website 
van Marga Klompé, onder ‘Contact’.

November/December
De nieuwe reglementen van de WMCZ 2018  
(Wet Medezeggenschap Cliënten Zorg instel-
lingen) worden getekend.

In december werden de regels vanuit Den Haag 
aangescherpt. Marga Klompé heeft een eigen 
OMT en heeft daar overleg of alle landelijke 
regels ook worden doorgevoerd binnen onze 
locaties. 

Soms wordt hiervan afgeweken omdat men dat 
verantwoorder, veiliger vindt (voorbeeld twee 
bezoekers per dag in plaats van 4).

De boostervaccinaties voor cliënten in 
zorginstellingen werden opgestart. 

Informatie vanuit de cliëntenraad 
De zittingstermijn van mevr. Oldenhave is ruim 
verstreken en zij gaat medio 2022 stoppen 
als cliënten-raadslid van Beth San. Zij heeft 
aangegeven dat zij nog wel meehelpt met het 
jaarverslag 2021 van de Cliëntenraad Beth San.

De vergaderingen zijn ongeveer één keer per 
maand op woensdagmorgen om 10.00 uur in de 
activiteitenruimte of het internetcafé van Beth 
San, Ludgerstraat 17. 
Als leden fysiek niet willen of kunnen 
aanschuiven, kan men via een Zoomverbinding 
de vergadering bijwonen.

Wij komen op voor de belangen van alle 
bewoners en het is belangrijk dat ook de 
bewoners van het groepswonen gehoord 
en vertegenwoordigd worden, zeker in deze 
moeilijke tijd.
Bewoners van het groepswonen kunnen zelf 
vaak geen zitting nemen in de cliëntenraad en 
zijn afhankelijk van familieleden.

Tijdens de cliënt- of familieberaden, 
probeerden we in het verleden met een of twee 
cliëntenraadsleden aanwezig te zijn. Echter deze 
familieberaden lagen ook helemaal stil. Op een 
aantal andere locaties zijn deze familieberaden in 
aangepaste vorm al wel weer gehouden. 
De geplande avonden van het Groepswonen 
Beth San in november werden geannuleerd.

We hebben toch geprobeerd ons in te zetten 
voor de bewoners in deze moeilijke tijd. Helaas 
zijn maar twee woningen uit de groepswonen 
vertegenwoordigd in de cliëntenraad.

We hopen dat meer familieleden vanuit deze 
groep bewoners zich aanmelden voor de 
cliëntenraad. 

Met meer vertegenwoordigers vanuit het 
groepswonen kunnen we directer en sneller 
reageren op problemen die er spelen. Wij hopen 
dat u inziet dat we uw hulp hard nodig hebben!

Het vinden van nieuwe leden blijft voor ons 
een punt van aandacht. Eerst vrijblijvend een 
vergadering bijwonen (in overleg) kan natuurlijk 
altijd. 

Begin 2021 werd door een aantal leden de 
vergadering via een Zoomverbinding gevolgd 
en slechts een paar personen op locatie. 
Dat gebeurde volgens de toen geldende regels. 
Vanaf september was het weer mogelijk om met 
alle cliëntenraadsleden op locatie te vergaderen. 
Eind 2021 werden de regels opnieuw 
aangescherpt.

U kunt via clientenraad@szmk.nl contact 
opnemen of informatie opvragen.

Cliëntenraad Beth San
Maart 2022
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Joorn geleden kwam een uutspraak van hoge 
Europese leiders in ’t ni-js: Grenzen aan de groei! 
Iederene (noh ja, bi-jnao iederene) lachen eur 
uut. De veuruutgang geet toch onverminderd 
deur. Wat een flauwe kul!
Inmiddels wette wi-j dat die hoge omes toch 
wel’s geliek könt hebben.
Aoveral bunt grenzen an: wanneer i-j op ’n 
feestjen zes glaze bier drinkt, dat mot können, 
maor d’r bunt grenzen!
Ik bun gek op spareribs. Door kan’k wel ’n portie 
van op, maor d’r bunt grenzen.
Now d’r gin melkquotum meer is, schiet de ställe 
uut de grond, maor d’r bunt grenzen.
Op de zorg veur leu met ’n mindere gezondheid 
wordt eengal meer ekort, maor d’r bunt grenzen.
A-j older wordt kö’j nog best een hörtjen in d’n 
hof warken, maor d’r bunt grenzen.
D’n stroom vluchtelingen mot deur Europa 
op-evangen können worden. Ok al is dat leed 
grenzeloos, d’r bunt grenzen.
Ik holle van mooie warme zommers,  
20-25- graden, maor d’r bunt grenzen.

Gelukkig is in ons deel van de weerld vri-jheid 
um te zeggen wa’j denkt, maor d’r bunt grenzen.
’s Morgens lange in bedde blieven liggen, kan 
geweldig fijn waen, maor d’r bunt grenzen.
Iederene wil geerne op vakansie, hoe wieter, hoe 
mooier, maor d’r bunt grenzen.

’s Winters mag ’t best hard vriezen, tien graden 
vorst is wel mooi, maor d’r bunt grenzen.
Dat de jongeluu ’s zaoterdagsaovens late 
van huus gaot en doorumme nog later, of 
baeter ezeg, vrog weer in huus komt, vindt ze 
doodnormaal, maor d’r bunt grenzen.

Ik magge drommelsgeerne een ende gaon 
fietsen en zeker tegenswoordig met die 
electrische fietsen is dat niet zo’n probleem.  
I-j jaagt zo 80 kilometer van huus, maor d’r bunt 
grenzen.

D’r bunt leu die elk joor met de vierdaagse van 
Nimwaegen 55 kilometer loopt, maor d’r bunt 
grenzen.

’n Päksken snee is een mooi gezichte, maor snee 
töt an d’n schossteen…, d’r bunt grenzen.
(Bi-jnao) iedeene hef now ’n auto. En de meeste 
leu wilt wel ’s uutprebeern hoe hard of den now 
kan, maor d’r bunt grenzen.
Een ander voorthelpen is niks meer as plich, 
maor d’r bunt grenzen.

Europa is deur de ontwikkelingen in de weerld 
de leste joorn steeds groter en vri-jer ewodden, 
maor now blik toch: d’r bunt grenzen. (An de 
vluchtelingenstroom blik gin grenze te waen).
Dit stuksken kon nog völle langer wodden, maor 
d’r bunt grenzen.
Allene: van mekare hollen, andach veur mekare, 
ummezien naor mekare, door bunt gin grenzen 
an.

Maor wieters: lao’w as volwassen leu afspraeken: 
d’r bunt grenzen.
En doorin heb ik ’n grenzeloos vertrouwen.

Geschreven door Gerrit Vruggink uit Borculo

Bron: Flonkergood (2016)

GrenzenRolstoelen met 
duwondersteuning  
voor woonzorgcentra

Beth San, Stegemanhof en Ambthuis beschikken sinds kort over 
een rolstoel met duwondersteuning. Dit is mogelijk gemaakt door 
de ‘Stichtingen Vrienden van…’, het Ziezo fonds en Marga Klompé. 
Alle cliënten kunnen met familie, vrijwilligers en medewerkers 
gebruik maken van deze voorziening. Het is wel aan te raden om 
de rolstoel van tevoren te reserveren. Dat kan in het Grand Café.

(Bron: Aalten Vooruit, foto gemaakt door Karin Stronks)
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Vrijwilliger  
in de spotlight 

Naam: Ada Horn
Leeftijd: 73 jaar
Woonplaats: Aalten

Wat voor vrijwilligerswerk 
doet u en op welke 
locatie(s)?
Samen met Thea Meinen beheer 
ik de bibliotheek van Beth San. 
Toen ’t Hoge Veld er nog was, 
deed ik dat daar ook samen met 
mevrouw Van Huet.

Hoe lang doet u dat 
vrijwilligerswerk al?
Ik weet niet precies hoe lang. Na 
’t Hoge Veld begon ik in Beth San 
vanaf de nieuwbouw.

Hoe bent u ertoe gekomen 
om dit vrijwilligerswerk te 
gaan doen?
Ik ben daarvoor gevraagd. Men 
wist dat ik dat op ’t Hoge Veld ook 
had gedaan. Boeken hebben mijn 
interesse.

Wat vindt u leuk aan het 
vrijwilligerswerk?
Contact met mensen. In de 
bibliotheek komen mensen met 
dezelfde interesse voor lezen 

als ik. Het inkopen van boeken, 
waarvan je weet dat je de mensen 
er een plezier mee doet.
En ook het uitwisselen van 
ervaringen met de gekozen 
boeken enz.

Doet u ook nog 
vrijwilligerswerk buiten 
Marga Klompé en zo ja, wat 
dan?
Nee, dat doe ik niet meer.

Hobby’s
Lezen, tuinieren, handwerken en 
documentaires kijken op televisie.

Favoriete muziek
Klassieke muziek, vooral 
koormuziek. Opera enz.

Levensmotto
Pluk de dag.

Wilt u zelf nog iets 
toevoegen?
Nee.

Afgelopen periode hebben groepen leerlingen 
van het Graafschap College activiteiten 
georganiseerd in onze locaties in Aalten en 
Bredevoort. Hieronder leest u de reacties van 
de deelnemende studenten van de opleiding 
Sociaal Werk over deze activiteiten. 

Graafschap 
College

“Het was een leuke en gezellige middag met 
de deelnemers. Iedereen had plezier en de 
deelnemers waren erg enthousiast. Het was heel 
leuk om te zien dat iedereen mee zong en het 
contact met elkaar was erg gezellig!’’

“Wij vonden het heel leuk om dit voor jullie te 
organiseren en jullie reactie heeft ons erg goed 
gedaan!’’

Groetjes Iris, Pien, Safi, Nurcan en Pien

“We vonden het heel gezellig! het was een 
mooie activiteit waar de ouderen fanatiek aan 
meededen.’’

Met vriendelijke groet,
Yvan, Pieter, Isa, Suus, Thiago

“Veel interactie tijdens een gezellige middag. 
Wij hadden het idee dat iedereen het naar zijn/
haar zin had en de quiz werd goed ontvangen. 
We zouden dit zó weer willen doen! Als wij foutjes 
hadden in onze quiz dan werden wij verbeterd 
door de deelnemers, dit was erg grappig. 
Hier hebben wij óók van geleerd. Het waren 
hele fanatieke deelnemers.’’

Joshua, Tygo, Aniek, Nienke, Aylin, Laura, Anne
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Donderdag 12 mei zijn we met 15 bewoners 
van Ambthuis, Beth San en Stegemanhof en 
met 17 personen begeleiding (familieleden, 
vrijwilligers en werknemers van Marga Klompé) 
een dag uit geweest met de Museum Plus Bus. 
De Museum Plus Bus is een uniek initiatief 
voor ouderen in Nederland. De bus rijdt elke 
doordeweekse dag een groep ouderen naar 
één van de veertien deelnemende musea. Het 
gaat om ouderen die écht niet meer zelfstandig 
een museum kunnen bezoeken. Vaak komen 
deze deelnemers uit verzorgingshuizen. En dit 
allemaal kosteloos dankzij de Vrienden Loterij en 
haar deelnemers.

Rond 9.00 uur kwam de Museum Plus Bus aan 
bij de Stegemanhof. We hadden er allemaal veel 
zin in. Jorinne, de buschauffeuse, verwelkomde 
ons. In de bus zit een speciale lift, waardoor 
iedereen mee kon. Nadat iedereen gesetteld 
was, zijn we doorgereden naar Beth San om 
daar de bewoners op te halen. De bewoners 
van het Ambthuis hadden zich ook bij Beth San 
verzameld. Voordat iedereen een goed plekje 
in de bus had waren we wel een tijdje verder, 
maar dat mocht de pret niet drukken. Rond 
11.15 uur kwamen we aan bij de Museum fabriek 
in Enschede. Daar werden we opgewacht door 
Eric, hij was de hele dag onze gids. Na de uitleg 
van Eric zijn we in twee groepen verdeeld. Twee 
vrijwilligsters van de Museum fabriek gaven ons 
een rondleiding. 

Er is véél te zien in de Museum fabriek. 
Vakmensen uit die voorbije periode schetsen 
in het museum samen met recent opgeleide 
wevers de ontstaansgeschiedenis van garens 
en weefsels, van linnen, bombazijn en katoen. 
Op gezette tijden demonstreren de wevers van 
het museum het handweven op een houten 
getouw uit de 17e eeuw en het machinaal 
weven op de weefgetouwen van de 20-ste eeuw, 
weefgetouwen van uiteenlopende constructies. 
In de collectie van het museum bevinden zich 
onder andere een zogenaamd ‘dobby’- getouw, 
waarop katoenen theedoeken geweven worden 
en twee imposante jacquard-getouwen, voor 
onder andere damast weefsels. De oudste ‘power 
looms’ uit onze collectie hebben nog geen 
elektromotor, deze worden via een centrale 
drijfas en drijfriemen aangedreven door een 
stoommachine, een systeem dat tot ver in de 
20-ste eeuw leidend was in de industrie. 
Het museum heeft een grote natuurhistorische 
collectie. Het collectiebeleid is voornamelijk 
gericht op de Euregio van Twente/Duitsland, 
Nederland en West-Europa. Een deel van 
de collectie is te zien in het open depot en 
wordt gebruikt voor wisselexposities en 
educatie. Ook wordt de collectie gebruikt 
voor wetenschappelijk onderzoek door 
wetenschappers uit binnen- en buitenland.

Rond 13.15 uur was er een smakelijke lunch voor 
ons klaargemaakt. Gezellig met elkaar aan tafel 
en verhalen uitwisselen over wat we allemaal al 
hadden gezien. Na de lunch even een plaspauze 
en toen weer door met de tweede rondleiding. 
Rond 15.30 uur liep het bezoek ten einde en 
zijn we met zijn allen weer naar de bus gegaan. 
Als afsluiting hebben we samen gegeten bij 

Beth San of Stegemanhof. Het was een lange 
dag, maar de bewoners hebben veel plezier 
gehad en zichtbaar genoten!
 
Anika Pennings
(Stegemanhof)
 

Museum Plus Bus
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Vrijdag 18 maart was het weer 
de Nationale Pannenkoekdag. 
Uiteraard is daar op alle locaties 
aandacht aan besteed.

Donderdag 31 maart - Beth San

Kraamschudden 
bij de Ahof
Op woensdag 13 en donderdag 14 april 
waren de bewoners van Marga Klompé 
uitgenodigd om te komen kraamschudden 
bij Kinderboerderij De Ahof.

Daar hoort natuurlijk krentewegge bij. 
Met prachtig weer was het genieten van de 
pasgeboren geitjes en lammetjes en alle 
andere dieren. Er was ook gezellige muziek 
door leden van ‘Onder de Linde’.

Nationale  
Pannenkoekdag

Donderdag 24 maart - Ambthuis

Een tijdje geleden mochten we een schenking ontvangen 
voor de electrocar. Namens de Welfare, die ophoudt 
te bestaan, kwamen Janna Maarsingh en Johanna de 
Haan om dit te overhandigen. We zijn erg blij met de 
betrokkenheid vanuit de gemeenschap om nu en in de 
toekomst te kunnen blijven rijden.

Schenking 
electrocar

Optreden ‘Van alles wat’, 
door Leo & Gerard
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Een dag met een gouden randje. 
Met z’n allen genieten van de 
prachtige mini-concerten en 
vaandelhulde op onze locaties. 
En dat alles zonder maatregelen. 
Wat wil een mens nog meer.
Aansluitend was er een borrel 
en een gezellige maaltijd of 
barbecue.
Wij bedanken Eendracht Aalten, 
Vendeliersgroep Sint Helena, 
Niels ter Haar, Advendo Lintelo 
en Stichting Aalten Promotie.

Bevrijdingsdag 2022, 
een muzikale toer 
langs de locaties, 
verzorgd door Edward 
Val Troubadour en 
Bart van Loon Muziek. 
Prachtig weer en 
gezellige muziek. 
Wat wil je nog meer?

Op dinsdag 5 april zijn 
op woning 87 van Hoge 
Veld ‘De Knipmutsen’ 
geweest. Aan de hand 
oude voorwerpen en 
materialen werden 
verhalen van vroeger 
verteld. De bewoners 
hebben een gezellige 
middag gehad waarbij 
ook tijd was voor een 
drankje.

Frankenstraat 87

De knipmutsen

Bevrijdingsdag

Koningsdag
Dinsdag 12 april hebben we in woning 87 van 
Hoge Veld met de cliënten geschilderd. Iedere 
cliënt mocht zelf een voorbeeld uitzoeken. In dit 
geval waren het dieren. Daardoor werden alle 
schilderijen uniek. De bewoners hebben dit erg 
leuk gevonden.

Schilderen

Hoge Veld 
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Pasen
Op donderdag 7 april 

hebben we gezellig 

samen bloemstukjes 

gemaakt voor Pasen.

 

Frankenstraat 89

Zo iets kleins, maar zo waardevol. 
Een rondrit door de omgeving 
en dit afsluiten met een heerlijk 
ijsje. De bewoners hebben enorm 
genoten van dit moment.

Frankenstraat 91

Nationale 
Pannenkoekdag 

Knipmuts

Hoge Veld Hoge Veld 

Koningsdag
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Uitstapje

Maandag 21 maart hebben 
we in onze woning ‘vergeten 
groenten’ gekookt. Dat riep 
natuurlijk de nodige 
herinneringen op. Bij het 
koken kregen we hulp van 
kok Anita Jansen.

Paasontbijt
Pasen met paasontbijt en 
natuurlijk ook wat lekkers 
bij de koffie.

Vergeten 
groenten

40-jarig  
dienstjubileum  
van Angela Ebbers

Angela Ebbers was woensdag 4 mei  
40 jaar in dienst bij Marga Klompé.

Hoge Veld Hoge Veld 

Op zaterdagmiddag 
21 mei hebben we een 
gezellig uitje gehad met de 
bewoners van woning 91 
van Hoge Veld. We zijn 
op bezoek geweest bij 
de dochter van een van 
de bewoners. Wat wonen 
ze prachtig en wat zijn 
we hartelijk ontvangen. 
We hebben daar een heel 
gezellige middag gehad. 
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Beth San Beth San

Na twee jaar van beperkingen 
vanwege het coronavirus mochten 
we eindelijk met zijn allen weer 
op pad. Zonder mondkapjes en 
zonder 1,5 meter afstand!

We hadden prachtig weer. Er stond wel een 
stevige wind, maar het was 24 graden.
Gelukkig is de huifkar van alle gemakken 
voorzien, zoals zonneschermen en zijkanten 
die open en dicht kunnen net naar hoe de wind 
staat. De thuisblijvers hebben samen gewandeld 
en een ijsje gehaald in het dorp.

Om 14 uur stond iedereen klaar en werden we 
met een lift de huifkar ingereden. We gingen 
richting het Karpermeer en via de Haart naar 
het Zwanenbroek. Daar kwam onze chauffeur 
Hans Eelink bij de bewoners in de kar en vertelde 
hij een verhaal van Geert Kämink over de ruil-
verkaveling en hoe het uiteindelijk geworden is.

Toen gingen we verder langs De Twee Bruggen 
en via Vragender naar de Schaardijk.
Daar werden we opgewacht door familie van 
mevrouw Hillen en kregen we koffie/thee en
heerlijke eigengebakken cake aangeboden.
Ook de hondjes kwamen even in de huifkar en 

Ludgerstraat 25

Huifkartocht
11 mei 2022

vanzelfsprekend kregen zij de nodige knuffels.
De chauffeur kreeg een klein cadeautje omdat 
hij dat weekend voor het eerst opa was 
geworden.
Toen ging de tocht weer verder. Door ‘t Klooster 
en de smalle straatjes van Bredevoort en langs 
het huis waar mevrouw Navis heeft gewoond.
Vervolgens door Barlo weer richting Beth San.
Een prachtige middag vol lof voor de chauffeur 
die met de grote tractor met huifkar door alle 
bochten en smalle straatjes manoeuvreerde. Op donderdag 14 april hebben peuters van 

kinderdagverblijf De Kabouter samen met de 
bewoners van Beth San paaseieren gezocht 
in de tuin. Zelfs de paashaas was aanwezig. 
Een plezierige zonnige dag voor jong en oud.

Paasbroodmaaltijd

Zondag 10 april was er in Beth San een 
gezamenlijke broodmaaltijd. Deze stond  
in het teken van Pasen. Het werd geheel 
verzorgd door de medewerkers van het 
Grand Café.

Paaseieren zoeken
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Beth San Beth San

Vrijdag 13 mei was Marga’s Grand Café 
Beth San omgetoverd tot een heuse 
schoonheidssalon.
Er werd een verwenmiddag georganiseerd 
door een groep van medewerkers. En het 
was niet alleen voor dames. Ook aan de 
heren was gedacht. Onder het genot van 
een hapje en een drankje werd er volop 
genoten van deze middag. Dank aan 
Relinda Haarmode, Claudi Barbiersalon, 
Royaal Genieten, Special Nailsalon, Judith 
en Diana met sieraden en Linda, voor jullie 
medewerking en het laten slagen van deze 
middag. De middag werd afgesloten met 
een high tea.

De stichting Vrienden van Beth San bestaat uit 
vijf personen die samen het bestuur vormen. 
Het zou zo maar kunnen zijn dat veel mensen 
niet bekend zijn met onze stichting, en toch 
bestaat deze al sinds 1985…!

In onze statuten staat onze doelstelling in 
formele bewoordingen: het ontplooien van 
activiteiten die ertoe leiden het leven van de 
bewoners van woonzorgcentrum Beth San te 
Aalten te veraangenamen, op welke wijze en 
welke benaming dan ook.

Het is toch prachtig om als “Vriend van Beth San” 
in deze stichting, die dit als doelstelling heeft, 
werkzaam te zijn!

Op welke manier proberen wij het verblijf 
in Beth San te veraangenamen? We zoeken 
naar kleinschalige, praktische zaken waarvan 
bewoners kunnen genieten. Zoals een attentie 
met kerst en/of Pasen, een muziekmiddag in het 
Grand Café, een zomeractiviteit, een attentie 
voor de deelnemers aan de Avondvierdaagse 
enz. Onlangs hebben we, in samenwerking 
met Stichting Vrienden van Stegemanhof/
Hoge Veld, een financiële bijdrage gegeven 
voor de aanschaf van drie rolstoelen met 
duwondersteuning. (Wellicht heeft u dit gelezen 
in de Aalten Vooruit)

Op woensdagmiddag 18 mei jl. hebben we 
voor de bewoners van Beth San een gezellige 
middag georganiseerd in het Grand Café. 
Bij binnenkomst kregen de bewoners koffie/thee 
met cake of kruidkoek.
Wat waren er veel mensen (van woon/zorg 
en groepswonen) die genoten van muziek 
en dans van de folkloristische dansgroep “de 
Plaggenmeijers” uit Rekken!

Voor de dansers was het heel fijn om na de 
Coronatijd weer eens op te treden. Ondanks 
het warme weer en daarbij ook nog de warme 
ouderwetse kleding, dansten ze er vrolijk en 
vol enthousiasme op los! Twee accordeonisten 
speelden de (vaak bekende) wijsjes waarop 
gedanst werd.

Wie zijn de Stichting Vrienden 
van Beth San?

De bewoners vonden het prachtig. 
Men zong of neuriede mee en sommigen 
bewoners wiegden mee met de muziek.
Anderen waren gefocust op de mooie 
blanke klompen….. Eén van de 
bewoners vertelde dat zij heeeel veel 
klompen geschuurd had in haar leven. 
Ook vertelde ze dat zij haar gehele lagere 
schooltijd altijd op klompen naar school 
was geweest……

Af en toe moest er gepauzeerd worden 
om de dansers op adem te laten komen.
Dat gaf ons, als Vrienden van, de 
gelegenheid om rond te gaan met 
drankjes en af en toe een koud en warm 
hapje.

Tot slot kwam op deze warme middag … 
de ijskar in de zaal! Iedereen kon 
genieten van heerlijk schepijs.
Het was een reuze gezellige middag 
of anders gezegd: het was “olderwets 
gezellig!!”

Hartelijke groet van de  
Vrienden van Beth San,
Carla, Ina, Mieni, Rina, Arjen

Verwenmiddag
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AmbthuisAmbthuis

Dansen met Audrey

Paaseieren 
versieren

Zaterdag 2 april hebben de  
bewoners samen paaseieren  

versierd. Zie het resultaat.

Gezamenlijk 
ontbijt 
Ambthuis

High 
Tea

Konings-
spelen

Op donderdag 7 april hebben de 
bewoners van Ambthuis weer 
gezellig samen ontbeten.

Zaterdag 16 april was er een 
High Tea in Ambthuis

Dinsdag 26 april waren er 
koningsspelen in Ambthuis.

Op woensdag 6 april 
kwam Audrey van 
Dansstudio Vieberink 
weer in Ambthuis. 
Even met de voetjes 
van de vloer en een 
hoop gezelligheid.



Bewonersblad Aalten - Bredevoort | 2928 | Bewonersblad Aalten-Bredevoort

Zaterdag 9 mei bestond Ambthuis 
10 jaar. Tien jaar geleden kwamen 
de eerste bewoners er wonen.
Dat konden we natuurlijk niet 
stilletjes voorbij laten gaan. Daarom 
een lekker gebakje bij de koffie.

Ambthuis Ambthuis

Op woensdag 
20 april was er in 
het Ambthuis een 
mooie herdenkings-
bijeenkomst.
Samen met 
familie, bewoners, 
vrijwilligers en 
collega’s werden 
de overleden 
bewoners herdacht.

10 jaar 
Ambthuis

Muzikale bingo 
in Ambthuis 
door studenten 
van Graafschap 
College.

Herdenkingsbijeenkomst

Pizzadag
Een ontgroening voor 
veel bewoners van 
Ambthuis. Deze dag 
stond er namelijk pizza 
op de menukaart.

Muzikale 
bingo
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StegemanhofStegemanhof

Gera
Regelmatig is Gera ’s middags aan het 
werk in Marga’s Grand Café Stegemanhof. 
Zij vult de bestekzakjes voor de 
maaltijden. Gera heeft bij Marga Klompé 
een begeleid zelfstandige werkplek vanuit 
Estinea. Ze doet dit met erg veel plezier en 
dat laat de foto ook zien.

De rollatorwandelgroep ging op vrijdag 6 mei weer op pad. 
Dit keer een wandeling rondom de gracht in Bredevoort. 
En natuurlijk een pauze onderweg met een kop koffie. Wilt u ook 
een keer mee? Meld u dan aan bij Joke Meinen: 06 13 68 45 28.

‘Heel Stegemanhof bakt’

Een keer in de 
maand is er een 
bakmiddag in 
Stegemanhof. 
Er wordt dan door 
medewerkers 
van het Grand 
Café samen met 
de bewoners iets 
gebakken. Er wordt 
elke keer iets anders 
gebakken.
Op woensdag 
6 april werd er een 
paastaart gemaakt.

Rollatorwandeltocht
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Stegemanhof en Hoge Veld Dagcentrum Aalten

Samen stilstaan bij en herdenken 
van de bewoners die in de 

afgelopen periode zijn overleden 
in Stegemanhof en Hoge Veld.

Bezoekers van 
het dagcentrum 
hebben genoten 
van een heerlijke 
paasbrunch.

Een knuffel is zo fijn,

Een knuffel voelt zo goed,

Een knuffel omdat het mag

En niet omdat het moet.

Een knuffel geeft je warmte,

van twee armen om je heen.

Even met z’n tweetjes,

Even niet alleen.

Een knuffel kost helemaal niets,

Ja één minuutje van je tijd.

Maar het geeft je zoveel kracht,

Om weer door te gaan in de strijd!

Paasbrunch
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Bezoekers van het 
dagcentrum hebben een 
bezoek gebracht aan 
Kinderboerderij De Ahof. 
Bezoekers van het 
dagcentrum maken graag 
een wandelingetje naar 
het kinderboerderij.
Met dit prachtige weer 
was het genieten van 
allerlei dieren.

Bezoek kinderboerderij

Handverzorging met High Tea

Koningsdag
Dagcentrum AaltenDagcentrum Aalten

Op woensdag 18 mei 
mochten de bezoekers 
van het dagcentrum 
een handverzorging en 
aansluitend high tea.
Genieten van de 
gezelligheid, mooi Engels 
theeservies en lekkere 
hapjes. Wat een heerlijk 
verwenmoment, en een 
ieder kreeg als aandenken 
aan deze fijne dag een tube 
handcrème mee naar huis.

Dinsdag 24 mei kregen we onverwachts 
bezoek van een aantal ‘gasten’ in het 
dagcentrum. Collega Rianne kwam langs 
met een paar kuikentjes. Die werden 
uiteraard uitgebreid bewonderd door 
onze bezoekers.

Onverwachte 
gasten

Op het dagcentrum 
werd er ook 
koningsdag gevierd 
met de bezoekers.
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Toen Carla Braam in 2003 bij haar moeder in 
De Molenberg op bezoek was, zag ze een briefje 
hangen. De cliëntenraad zocht leden. Carla, 
nu 75 jaar, genoot samen met haar man van 
vervroegd pensioen maar wilde al langer iets 
gaan doen ‘voor de maatschappij’, iets dat bij 
haar paste. Dat vond ze in de cliëntenraad. 

Vijftien jaar was ze actief lid. Sinds enige tijd is 
ze erelid van de centrale cliëntenraad. Daar is 
ze heel blij mee. “Het erelidmaatschap kreeg ik 
als verrassing. Ik leef op die manier nog steeds 
met alles mee en word op de hoogte gehouden. 
Als bijvoorbeeld een nieuwbouwproject wordt 
geopend krijg ik een uitnodiging. Ook kan ik 
ergens binnenlopen en me daarin vrij voelen.” 

“Ik wist van niks toen ik begon maar ik heb in die 
jaren veel geleerd. Ik kwam uit een totaal ander 
leven. Mijn man had een verpakkingsbedrijf, waar 
we al in 1993 uitgestapt waren. Hij is inmiddels 
90 en heeft veel bestuursfuncties vervuld. We 
zijn dankbaar dat we al die tijd konden genieten 
van ons pensioen en dan doen we nog steeds. 
We hebben een huisje op de Veluwe en vervelen 
ons geen moment.”

“Het werk in de cliëntenraad en later de centrale 
cliëntenraad (CCR) heeft me veel mooie 
momenten gebracht. Het was een heel fijne club 
mensen. Nadat mijn moeder is overleden ben 
ik dus ook gebleven. Ik vond het veel te leuk 
om te stoppen. Tijdens familieavonden pik je 
veel op. In de CCR zie je de grote lijnen. Je bent 
gesprekspartner van partijen als Menzis en de 
raad van toezicht. Je leert er heel veel. Je moet 
wel van lezen houden, want je krijgt veel teksten 
in de mailbox.”

Maatschappelijk Werk 
Marga Klompé
Wij zijn: Adinda van der Velden en Karen Koenders, 
Maatschappelijk Werkers voor de gehele organisatie 
Marga Klompé.

Onze werkzaamheden bestaan uit het meedenken met/ 
adviseren bij vragen met betrekking tot praktische zaken 
als hulp bij het op orde brengen van de administratie, 
het invullen van formulieren of het met u samen leggen 
van contacten met instanties. 

Daarnaast is een belangrijke taak van ons contact te 
leggen met de familie en/of andere mensen om u 
heen. Dit doen we bijvoorbeeld om de familiebanden 
te verbeteren, maar ook om te kijken of er voldoende 
steun om u heen is. Wanneer dit niet het geval is kunnen 
wij helpen bij het vinden van een vrijwilliger / maatje, 
activiteit en eventueel met u op zoek gaan naar de juiste 
professional. 

We hebben contact met alle afdelingen. De mede-
werkers weten ons goed te vinden. Als de drempel hoog 
is of u niet zo goed weet welke vraag u aan ons kunt 
stellen, dan kunt u altijd eerst in gesprek gaan met de 
verpleegkundige, arts of verzorgende. Zij zullen ons 
benaderen en vragen om mee te denken of contact op 
te nemen. Ons e-mailadres is: k.koenders@szmk.nl en 
a.vandervelden@szmk.nl

Carla Braam was vijftien jaar lid van de cliëntenraad

“Als ik het niet zo naar 
mijn zin had gehad, was 
ik niet zo lang gebleven” 

De cliënt voorop
Op de vraag wat Carla belangrijk 
vindt bij het raadswerk, waarmee je 
het verschil kan maken, heeft ze een 
duidelijk antwoord: “De cliënt voorop, 
zeg ik altijd. Stel je voor, hoe zou ik 
het zelf vinden als ik die cliënt was? Je 
hebt een zwakkere positie en niet altijd 
de kracht om ergens tegenin te gaan. 
Dat moet een ander dus voor je doen. 
En niet alles hoeft veel te kosten. Ook 
met kleine dingen kun je het mensen 
naar de zin maken.” 

“In die vijftien jaar is er veel verbeterd. 
Zo is er nu keuze uit twee maaltijden. 
Ook is de nodige nieuwbouw verrezen 
en zijn locaties verbouwd. Daarnaast 
is de nieuwe Wet medezeggenschap 
rond. De toekomst ziet er helaas toch 
niet rooskleurig uit. Er komt een enorme 
grijze golf aan en de zorgkosten nemen 
toe. Tijd en personeel zijn schaars. 
Jammer, dat het moeilijk is om nieuwe 
leden voor cliëntenraden te vinden. 
Maar toch hoop ik dat er genoeg 
familieleden zijn die dit belangrijke werk 
willen blijven doen naast hun werk.” 

Meepraten
“Wat een goede reden is om in de 
cliëntenraad te gaan? De overheid 
geeft je de kans om mee te praten. 
Nu raakt het jou persoonlijk nog niet 
maar over een paar jaar misschien wel. 
Er kan zomaar iets gebeuren. Grijp die 
gelegenheid! Ik zou zo weer mijn tijd 
aan de ouderenzorg geven. Als ik het 
niet zo naar mijn zin had gehad, was ik 
niet zo lang gebleven.”
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Even wegdromen

U kent hem allemaal wel: de tip om vooral bij het 
hier en nu stil te staan in plaats van steeds met 
de gedachten weg te dromen naar vroeger -naar 
tijden toen je nog had wat je nu moet missen- of 
weg te dromen naar later -dan zal het misschien 
beter zijn- . Ook krijgen we soms het advies om 
niet te piekeren over zaken die in het verleden 
mis zijn gelopen of in de toekomst mis kunnen 
lopen.
Het is inderdaad jammer als we vergeten om 
te genieten van de mooie dingen van vandaag 
omdat we voortdurend met zorgen of wensen 
voor de toekomst bezig zijn. Maar zorgen, 
wensen en herinneringen laten zich niet zo maar 
aan de kant zetten. Ze horen bij ons, vormen 
ons en zorgen ervoor dat we geen oppervlakkig 
leven leiden. Ons leven is geen vakantie, maar 
een reis met bergen en dalen. En soms, als we 
het moeilijk hebben, dan kunnen herinneringen 
en wensen ons juist steunen. Herinneringen 
kunnen ons een gevoel van voldoening geven. 
Wensen kunnen ons een gevoel van hoop 
geven. En zelfs zorgen over de toekomst kunnen 
ons een enkele keer helpen; ze maken dat we 
proberen toekomstige problemen vóor te zijn of 
te verminderen.
U ziet het: het is heel menselijk om niet altijd 
in het hier en nu te leven. Annie MG Schmidt 
schreef er een mooi gedicht over:

Toen ze een meisje was van zeventien
moest ze een hele middag erwtjes doppen
op het balkon. Ze wou de teil omschoppen.
Ze was heel woest. Ze kon geen erwt meer zien.
Toen ging ze maar wat dromen, van geluk,
en dat geluk had niets van doen met erwten
maar met de Liefde en de Grote Verte.
Dat dromen hielp. Het scheelde heus een stuk.
En dat is meer dan vijftig jaar terug.

Ze is nu zeventig en nog best fit
en altijd als ze ’s middags even zit,
mijmert ze, met een kussen in de rug,
over geluk en zo… een beetje warrig,
maar het heeft niets te maken met de Verte
en met de liefde ook niet. Wel met erwten,
die komen altijd weer terug, halsstarrig.
Ach ja, zegt ze. Ik kan mezelf nog zien,
daar in mijn moeders huis op het balkon,
bezig met erwtjes doppen in de zon.
Dat was geluk. Toen was ik zeventien. 

Tja zo gaat dat bij ons mensen. Ik wens u toe dat 
u regelmatig van een mooi heden kunt genieten, 
en dat u wanneer het heden tegenvalt heerlijk 
weg kunt dromen naar een mooie toekomst of 
mooie tijden in uw verleden.

Hartelijke groet, ook namens mijn collega’s 
Janneke Bron, Henri Knol, Michelle van 
Leussen en Hanny Wassink, Lotte Kleijn, 
geestelijk verzorgers van Marga Klompé

L O S A R A P K I N I K I B

D O C O C K T A I L Z R Z P

N A O Z W E M M E N W E K D

A B E T N IJ Z P V N E D O N

R A E K S O N V L I M N L S

T L B V A I Z U I U B I B T

S S A A D M P U E T R L L A

P L D K A R P R G B O V O M

R I M A B A A E E G E B E G

O P I N M W T N R T K O M N

E P N T E R N A J E A S E A

I E T I W O S A A A N W N H

E R O E Z L E U C E B R A B

R S N L E E T S A K D N A Z

Badminton
Bal
Barbecue
Bikini
Bloemen
Bos

Cocktail
Gras
Hangmat
IJs
Kamperen
Kampvuur

Parasol
Ranja
Slippers
Sproeier
Strand
Tuin

Vakantie
Vlieger
Vlinder
Warm
Waterpistool
Zandkasteel

Zee
Zon
Zonnebril
Zwembad
Zwembroek
Zwemmen

De overige letters vormen een zin

Oplossing

Zomerpuzzel




