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Regio Noordoost

Regio Midden Regio Zuidwest

Kroonheim
Uddel 
Instelling
De 10 Domeinen
LVG-woning

Maanderheim
Ede
Woonvoorziening

Borchheim
Ede
Woonvoorziening

Veluweheim
Lunteren
Woonvoorziening

Veldheim
Ede
Dagactiviteitencentrum

Muiderheim
Genemuiden
Instelling

Schoonsterheim
Staphorst
Woonvoorziening

Lindenheim
Staphorst
Woonvoorziening

De Lindenhof
Staphorst
Logeerhuis

Horstheim
Staphorst
Dagactiviteitencentrum
Zorgboerderij Druivenstein
Dependance
Kinderboerderij Samenzó
Dependance
Kringloopwinkel De Horstenaar 
Dependance

Kijk op onze website www.adullamzorg.nl voor de overige gegevens of neem contact op met het Centraal bureau.

Zuiderheim 
Puttershoek
Instelling

Molenheim
Alblasserdam 
Woonvoorziening

Polderheim
Alblasserdam 
Woonvoorziening

De Mantelienge
Ouddorp
Logeerhuis

Waardheim
Puttershoek 
Dagactiviteitencentrum

Wilgenheim
Alblasserdam
Dagactiviteitencentrum

Binnen Stichting Adullam voor 
Gehandicaptenzorg participeert 
een drietal kerkformaties: de Oud 
Gereformeerde Gemeenten in 
Nederland, de Hersteld Hervormde Kerk 
en de Gereformeerde Gemeenten in 
Nederland buiten verband.

Hoofdredactie:
ds. Tj. de Jong
drs. P.A. Zevenbergen

Redactiecommissie:
A. Prins (voorzitter), Woukje Nieuwen-
huis-Doornenbal, Beppie Pellegrom, 
Everdien Schalk, Jan van Velthuizen

Redactieadres:
Postbus 19
3770 AA Barneveld
T 0342 42 00 12
jvanvelthuizen@adullamzorg.nl

Raad van Toezicht:
drs. P.A. Zevenbergen, Alblasserdam 
(voorzitter)
ds. Tj. de Jong, Staphorst (secretaris)
drs. P.H.D. van Ree, Lunteren 
E. Evink, Oosterwolde
J. de Graaf, Puttershoek
ds. D. Heemskerk, Genemuiden
J.A. Liefaard, Waddinxveen
dr. J.P. Ottervanger, ’t Harde
ir. B.J. van der Vlies, Maartensdijk

Raad van Bestuur:
A. Prins, Woudenberg

Administrateur Donatiefonds:
W. Mudde
T 030 228 50 02
bankrek. (ING) 45.36.867
t.n.v. Adullam Donatiefonds, 
Den Dolder

Donateurs van de Stichting ontvangen 
het contactblad gratis. De minimum-
donatie bedraagt € 8,00 per jaar. 
Donateurs ontvangen jaarlijks een 
acceptgiro ter voldoening van het 
donatiegeld.

Aanmeldingen, adreswijzigingen etc.:
Administratie Donatiefonds Adullam
Antwoordnr. 1272, 3770 WB Barneveld
of naar: wmudde@kliksafe.nl

Contactpersoon Werkgroep 
Fondsenwerving:
H.D. Slagman
Marijkestraat 2, 7462 HV Rijssen
T 0548 51 70 76

De CBB, Christelijke Bibliotheek
voor Blinden en Slechtzienden,
geeft ons blad in gesproken vorm uit.
Aanmelden bij: 
CBB, Postbus 131, 3850 AC Ermelo
T 0341 56 54 99

Adverteren:
mw. J. van den Dikkenberg-Vervoorn
T 0488 44 27 69, F 0342 41 64 40
hvandendikkenberg@adullamzorg.nl

Oplage: 11.700 

Verschijning: Vier keer per jaar

Vormgeving: Studio Spankracht, Ede 

Drukwerk: Drukkerij Van der Perk B.V., 
Groot-Ammers

Colofon

Steun het werk van 
onze Stichting!

Stichting Steun Adullam, 
Barneveld
ING: 47.85.563
Rabobank: 33.75.86.691

Testamentaire beschikkingen 
kunnen gemaakt worden aan:
‘Stichting Adullam voor 
Gehandicaptenzorg’,
statutair gevestigd te Barneveld.

Beide stichtingen zijn 
geregistreerd als ANBI.

Contactblad van Stichting Adullam voor Gehandicaptenzorg

Algemeen Nut
Beogende Instelling

ANBI

Centraal bureau
Wilhelminastraat 8-10 
3771 AR Barneveld 
Postadres: Postbus 19 
3770 AA Barneveld

T 0342 42 00 12
F 0342 41 64 40
info@adullamzorg.nl
www.adullamzorg.nl
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Matthéüs 6:33
Een ernstige vermaning tot datgene wat wij het eerst 
moeten zoeken 

De woorden van onze tekst zijn gekomen uit de mond 
van de allergezegendste Leraar der gerechtigheid, Die 

het heil onzer arme zielen op het oog heeft en ons, arme, 
blinde, dwaze schepselen, nog wil vermanen en erop 
wijzen wat de hoofdzaak behoort te zijn in ons leven. 
En dan is er nog die dierbare belofte 
dat al het andere ons dan ook nog 
geschonken en toegeworpen zal wor-
den. Een aannemelijker voorstel kan 
toch nooit gedaan worden. Dan moet 
de mens toch wel allerdwaast gewor-
den zijn, om hier geen gehoor aan te 
geven. Zo dwaas, doof, blind, ja afkerig 
en dood zijn wij nu geworden, dat we 
evenals Ezau voor een schotel linzen-
moes onze arme zielen eraan wagen 
voor een nimmer eindigende eeuwig-
heid. Tenzij wij door Gods almachtige 
genade (Kolossensen 1:13) getrokken 
worden uit de macht der duisternis 
en overgezet worden in het Koninkrijk 
van de Zoon van Gods eeuwige liefde. 
Dan zullen wij dat Koninkrijk eerst 
recht boven alles gaan zoeken. Het 
Koninkrijk Gods is het rijk der genade, 
waarvan God de Koning is en voor 
Zijn onderdanen een God van volko-
men zaligheid wil zijn. 
Dezulken gaan dat éne ding dat 
nodig is, zoeken en begeren, zoals 
Maria (Lukas 10:42), van wie de Heere 
Jezus zegt dat ze het goede deel had 
uitgekozen, hetwelk van haar niet zou 
worden weggenomen. Dit behoren wij eerst te zoeken, 
maar ook Zijne gerechtigheid. Dat is de gerechtigheid van 
Christus, waarin God alleen een welbehagen heeft. Als 
deze gerechtigheid ons uit genade toegerekend wordt, 
dan zijn we rechtvaardig voor God en hierdoor is alleen de 
toegang tot het Koninkrijk der hemelen. 
Hier blijkt hoe onmisbaar deze gerechtigheid van 
Christus voor eenieder is, om daar bovenal naar te 
hijgen en te begeren om daarmede bedekt te worden, 

omdat dit het enige mid-
del is om tot de genieting van 
de eeuwige gelukzaligheid te mogen komen. Want 
daarbuiten zal toch niemand in de hemel ingelaten 
worden. O, mocht dit toch meer beseft worden, 
ook door diegenen die bij aanvang tot Godzoekers 
gemaakt zijn, om toch niet van hun verandering, hun 
tranen en bemoedigingen hun zaligheid te maken en 

dit als grond te beschouwen voor de 
eeuwigheid. 
Wat komt het toch aan op de toepas-
sing hiervan! Als daar iets van beleefd 
wordt, dan zullen vanzelf alle andere 
dingen op de tweede plaats komen te 
staan. De vermaning is dit te zoeken; 
dat veronderstelt toch dat wij het 
verloren hebben en dat het voor onze 
ogen verborgen is. 
Dit zal altijd het eerste zijn als God 
een mens door zaligmakende genade 
opzoekt: dat ze gaan ervaren en 
inleven wat wij verloren hebben in het 
paradijs en hoe de weg terug voor ons 
geheel verborgen is. Maar ook dat al 
onze wettische eigengerechtigheid 
maar een wegwerpelijk kleed is. 
Dit worden zoekers naar een andere 
gerechtigheid. Dezulken leren sme-
ken: is er dan nog een middel om 
die welverdiende straf te ontgaan en 
wederom nog tot genade te komen?
Dezulken worden ware ootmoedige 
smekelingen om genade en die hou-
den niet op voordat ze het gevonden 
hebben. Die nemen het Koninkrijk met 
geweld; dat zoeken zij eerst, als een 

zaak van het allergrootste belang, daar het nu nog de 
vindenstijd is. 
Het kan ook geen uitstel lijden, daar de tijd kort en 
zo kostelijk is. Hetgeen het zwaarst is, drukt ook het 
meest. Hun onsterfelijke ziel loopt gevaar om eeu-
wig om te komen. Zij zijn gelijk aan die koopman 
(Matthéüs 13) die schone parelen zocht. Toen hij de 
parel van grote waarde gevonden had, verkocht hij 
alles wat hij had en kocht die parel.

Overdenking

Maar zoekt eerst 

het Koninkrijk 

Gods en Zijn 

gerechtigheid, 

en al deze 

dingen zullen 

u toegeworpen 

worden.

Matthéüs 6:33

ds. T. Klok
Urk
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De drie moeders raken niet uitgesproken 
met elkaar hoe fijn ze het vinden om 

hun eigen zoon of dochter op Kroonheim 
te kunnen verzorgen. Ook al hebben ze 
elk hun eigen achtergrond, de moeders 
van Janneke Vervoorn, Jos Schuurkamp en 
Ardine Floor vinden tal van herkennings-
punten, waar het gaat om deze bijzondere 
vorm van mantelzorg.

Buitengewoon waardevol
De moeder van Janneke weet de weg naar 
de instellingen van Adullam al het langst 

te vinden. Haar Janneke, nu 24 jaar, is de 
jongste van vijf kinderen. Ging Janneke, 
ernstig meervoudig gehandicapt, aanvanke-
lijk naar Kernheim in Lunteren, sinds de start 
van Kroonheim rijdt moeder Vervoorn voor 
haar dochter vanuit het Brabantse Aalst naar 
Uddel. 

“Eén keer in de veertien dagen komt Janneke 
naar huis. We hebben thuis alles aangepast, 
dus we kunnen haar goed verzorgen. Dan 
nemen we ook echt de tijd voor haar, bij-
voorbeeld door haar uitgebreid te douchen. 
Iedere donderdagmiddag om de veertien 
dagen ga ik zelf naar Janneke toe. Dan wan-
del ik eerst een stuk met haar, vervolgens 

ga ik op haar kamer 
wat strijken bij wijze 
van vrijwilligerswerk. 
Janneke vindt het 
ook heerlijk als ik 
even bij haar zit. 
Ze heeft een laag 
niveau, dus het 
lichamelijk contact is 
voor haar bijzonder 
waardevol. Om vijf 
uur brengen we haar 
naar de huiskamer 

Drie moeders in gesprek over het zelf verzorgen  van hun kind op Kroonheim

Ze zijn alle drie 

regelmatig op Kroonheim 

te vinden. Niet zozeer om 

hun zoon of dochter te 

brengen of op te halen, 

maar vooral om hun kind 

te verzorgen en zo de 

medewerkers te 

ontlasten. “We doen net 

alsof we thuis zijn. 

Heerlijk.”

Tekst: W.L. van der Staaij

Net doen alsof je thuis bent

“De groepslei-

ding heeft daar-

door meer tijd 

voor de anderen 

uit de groep.”

Lekker wandelen met Janneke.
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om te eten. Ik strijk op haar kamer tot de 
groep gaat zingen. Ik vind het fijn om daar 
bij te zijn. Op donderdag is de psalm van 
Janneke aan de beurt: psalm 25 vers 2. Het 
is mooi om te zien hoe ze daarvan geniet. 
Na het eten ga ik zo rond de klok van 
zeven naar huis.”
Omdat ze lang moet rijden - als alles 
meezit vijf kwartier heen en vijf kwartier 
terug - vindt moeder Vervoorn het fijn dat 
ze door te strijken wat vrijwilligerswerk 
kan doen. “Anders is het wel een lange zit 
bij Janneke.”

Meer betrokken ouders
De moeder van Jos Schuurkamp hoeft 
vanuit Elspeet minder ver te rijden om 
haar 18-jarige zoon, die gehandicapt werd 
na een hersenvliesontsteking, te bezoe-
ken. Aanvankelijk ging Jos ieder weekend 
naar huis. Maar langzaam maar zeker 
bleek dat niet langer haalbaar. “Op zeker 
moment moest ik hem op zondagavond 
al brengen, omdat het thuis niet meer 
ging. Hij was dan zo ontzettend druk. Met 
als gevolg dat hij verdrietig was en dat wij 
verdrietig waren. In die week besprak ik 
op Kroonheim het zorgplan. Toen kreeg 
ik de vraag of het niet beter voor ons was, 

als ik Jos bezocht in plaats van dat hij 
naar huis kwam. Zo is het gekomen dat ik 
iedere dinsdagavond naar Uddel ga.”
Op zo’n dinsdagavond verloopt alles 
volgens een vast patroon. De moeder 
van Jos doet - samen met haar man of 

een dochter - haar zoon in bad en zoekt 
vervolgens zijn kleren voor de volgende 
dag uit. “Tegen achten geeft hij middels 
zijn houding aan dat het tijd is voor hem 
dat we weer weggaan.”
Het grote voordeel van haar bezigheden 
met Jos op de dinsdagavond, is dat de 
groepsleiding dan meer tijd heeft voor 
de anderen uit de groep, stelt moeder 
Schuurkamp. “Ook ben je als ouders meer 
betrokken op het wel en wee van de 
groep, omdat we ook altijd even koffie-
drinken met de groepsleiding. En Jos is er 
inmiddels ook helemaal aan gewend.”

Wandelen, badderen, eten, naar bed 
brengen
De moeder van de 23-jarige Ardine Floor 
uit Bunnik is nog niet zo lang regelmatig 

Drie moeders in gesprek over het zelf verzorgen  van hun kind op Kroonheim

Net doen alsof je thuis bent

Ouders in de zorg

Jos maakt na het badderen muziek met z’n vader.

De drie moeders zouden het contact 
met hun eigen zoon of dochter op deze 
wijze niet willen missen. “Mijn man gaat 
ook vaak mee en dan eten we in het 
bijzijn van onze Janneke altijd samen 
op haar kamer”, zegt moeder Vervoorn. 

“We komen voor haar, dus dan is het ook 
goed om dat op deze wijze te doen. 
Mijn man neemt z’n krantje mee en zo 

bootsen we de thuissituatie na.”
Het is een zoektocht naar wat voor 
iedereen - het kind, de ouders en de 
groep - het beste is om te doen, stellen 
de drie moeders. “Moet ik vaker komen 
dan ik nu doe? Maar in wiens belang is 
dat dan?”, vraagt moeder Floor zich af. “Je 
blijft zoeken naar wat het beste is”, knikt 
Jannekes moeder.

Zoeken naar het beste
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VESTIGINGEN   ADEE KEUKENS RIJSSEN   ARDI KEUKENS EN SANITAIR SINT-ANNALAND   ARMA KEUKENS EN SANITAIR NUNSPEET   
AVANTI KEUKENS EN SANITAIR KESTEREN   KEUR KEUKENS HAARLEM   PELMA KEUKENS GOES   WEBSITE WWW.DBKEUKENS.NL

Wij bieden meer dan prachtige keukens. Onze eigen

montageteams monteren de keukens zorgvuldig. De afspraken

die we maken zijn helder en komen we altijd na. Bovendien zit

service verlenen in onze genen. Logisch dat onze klanten ons

waarderen met hoge cijfers!

NU SLECHTS 

5795,-
Compleet 
zoals afgebeeld!

HOGE SCORE
LAGE PRIJZEN!

Uitsluitend
tevreden klanten!
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op zaterdagmiddag in Uddel te vinden om 
zelf haar dochter te verzorgen. “Ardine heeft 
als kind een hersenverlamming gekregen, 
omdat ze teveel zuurstof kreeg toegediend 
toen ze drie maanden te vroeg was geboren. 
Sinds die tijd is ze meervoudig gehandicapt. 
Nadat mijn man een aantal jaren geleden is 
overleden, heb ik nog vier jaar geprobeerd 
om Ardine alleen te verzorgen. Dat ging 
toen niet langer. Zodoende woont Ardine 
nu sinds anderhalf jaar op Kroonheim.”

Om de veertien dagen haalt moeder Floor 
Ardine op. “Dan is ze vrijdag en zaterdag, of 
zaterdag en zondag bij me. In de week dat 
ze niet thuiskomt, ga ik op zaterdagmiddag 
naar haar toe. Dan ga ik een stuk met mijn 
dochter wandelen, doe ik haar in bad, eet ik 
met Ardine en leg ik haar in bed.”

Goed voor bewoners en ouders
De groepsleiding is erg blij met de zorg die 
ouders op Kroonheim zelf aan hun kind 
geven, benadrukt Annet Snoek, één van 
de woonbegeleiders in Uddel. “Wij vinden 
deze extra betrokkenheid bijzonder positief. 
Neem Jos. Hij moet altijd onder toezicht 
in bad. Op dat moment zijn de andere 
bewoners even alleen. Nu de moeder van 
Jos hem in bad doet, hebben wij een half 
uur tijd om extra persoonlijke aandacht te 
geven aan andere bewoners. En nu het een 
vaste regel is geworden dat Jos’ moeder op 
dinsdagavond komt, merk je ook aan de 
groep dat die daar helemaal aan gewend is 
geraakt.” Of er ook nadelen verbonden zijn 
aan de zorg die ouders hun kind ter plaatse 

geven, zou Annet niet durven zeggen. “We vinden 
het echt heel fijn. Het is goed voor de bewoners en 
hun ouders zelf, en ons ontlast het. Tegelijk geldt 
inderdaad dat het een gezamenlijke zoektocht is 
naar wat het beste is voor iedereen. Want het kan 
niet zo zijn dat het er onrustiger door wordt op de 
groep.” 

“Je blijft als ouder ook altijd bang dat je je kind tekort 
doet, ook al weet je dat hij hier prima wordt verzorgd”, 
stelt Jos’ moeder. “Tegelijk is het ook waar dat niet 
iedereen de zorg aan zijn kind kan verlenen zoals wij 
dat doen. Er zijn ook oude ouders bij; die kun je niet 
vragen om hun zoon of dochter in bad te doen.”

De zorg die ouders aan hun kind geven op de 
voorziening zelf, moet wel vrijwillig zijn, benadrukken 
de drie moeders. “Tegelijk zou het geen kwaad kunnen 
als iedere ouder zich eens afvraagt of je inderdaad niet 
iets kan doen, waar je misschien zelf nog nooit bij stil-
gestaan hebt. Je kunt dit punt natuurlijk best ter sprake 
brengen tijdens de bespreking van het zorgplan.”

Ouders in de zorg

Annet: “Wij vinden deze 
extra betrokkenheid 
bijzonder positief!”

Ardine is om de week een 
paar dagen thuis.

Mevrouw Vervoorn: 

“Mijn man neemt z’n 

krantje mee en zo bootsen 

we de thuissituatie na.” 
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De kosten van de gezondheidszorg 
in Nederland maken een behoorlijk 
deel uit van de totale kosten van BV 
Nederland. Voeg daaraan toe dat deze 
kosten fors stijgen door de vergrijzing, 
de stijging van de gemiddelde 
levensverwachting en een hoger 
gebruik van bijvoorbeeld medicatie, met 
daarnaast een teruglopende economie, 
en u zult begrijpen dat de overheid met 
maatregelen komt om de kosten van de 
gezondheidszorg te beteugelen.

De oplossingsrichting die gekozen wordt, 
is meer eigen verantwoordelijkheid voor 

de burger. Dit uit zich in:
-  hogere eigen bijdragen voor de zorg;
-  rekening te houden met de zorg die 

familie en omgeving kan bieden;
-  wel de zorg te vergoeden, maar in veel 

gevallen niet meer de bijbehorende 
huisvesting;

-  forse kortingen op de vergoeding van het 
vervoer;

-  andere budgetkortingen.

In het ‘Kunduzakkoord’ zijn hierin weer 
verdere stappen gezet. Veel van dit akkoord 
is inmiddels naar de prullenbak verwezen. 
Over het terugdringen van de gezondheids-
zorgkosten en de grotere eigen verantwoor-
delijkheid voor de burger, is in de politiek wel 
een redelijke eensgezindheid.

Betrokkenheid
Dat familie, vrienden en vrijwilligers een 
grotere rol krijgen in het organiseren van de 
zorg, is op zichzelf geen verkeerde gedachte. 
Een gedachte die ook past binnen de ver-
antwoordelijkheid die Gods Woord van ons 
vraagt ten aanzien van onze naaste en de 
diaconale taakopvatting die Adullam heeft.
Adullam kent veel ouders en vrijwilligers 
die op allerlei terrein betrokken zijn bij het 
werk van de organisatie. In het artikel ‘Net 
doen alsof je thuis bent’ in dit blad, worden 
treffende voorbeelden beschreven van 
moeders die op Kroonheim meehelpen in 
het verzorgen van hun kind. 

Vrijwilligers en mantelzorgers
Door de genoemde ontwikkelingen worden 
vrijwilligers en mantelzorgers in de toekomst 
steeds belangrijker en zal de zorg meer 
samen (door beroepskrachten mét mantel-
zorgers en vrijwilligers) vorm moeten krijgen. 
Een goede inbedding van de mantelzorger 
en vrijwilliger in de organisatie is daarbij wel 
van belang. De verschillende rollen, taken 
en verantwoordelijkheden dienen duidelijk 
te zijn, waarbij eenieder een volwaardige 
plaats ervaart in de zorg of begeleiding die 
gegeven wordt.
Adullam wil de komende tijd het beleid rond 
mantelzorgers en vrijwilligers nader uitwer-
ken en helder gaan neerzetten. Het doel is: 
samen zorgen voor waarde(n)volle zorg!

A. Prins

Adullam-
ActueelSamen zorgen

25 jaar Veldheim
Woensdag 13 juni jl. was voor Adullam een heuglijke dag. 
Met veel betrokkenen mochten we herdenken dat Veldheim 
25 jaar geleden is gestart als een DAC-boerderijproject. 
Veldheim is inmiddels uitgegroeid tot een groot centrum 
voor leren, werken en activiteiten.
Bij het 25-jarig bestaan van Veldheim mogen en moeten we 
zeggen, dat niet ons, maar de Heere alleen de eer toekomt 
voor alles wat Hij gaf; de mogelijkheden en de middelen om 
25 jaar dit werk te kunnen doen. Dat de Heere het werk op 

Veldheim nog zou willen zegenen en bestendigen tot heil 
en nut van onze naaste en tot uitbreiding van Zijn Koninkrijk.

Overleden zorgvragers
In de afgelopen maanden zijn in korte tijd drie bewoners/
deelnemers binnen Adullam overleden: Janna Zuiddam, 
Corrie Slingerland en Kees Hogendoorn. De Heere sterke de 
families, medebewoners, -deelnemers en medewerkers in 
deze smartelijke verliezen. Dat de Heere deze roepstemmen 
zou willen heiligen aan ons aller hart.

“De zorg zal meer samen 

met mantelzorgers 

en vrijwilligers vorm 

moeten krijgen; dat 

past ook binnen de 

verantwoordelijkheid 

die Gods Woord van ons 

vraagt.”
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Deze jongedame achter het orgel is 
Ingrid Lodder. Zij is 38 jaar en woont 
op Maanderheim in Ede. Overdag 
werkt zij op DAC Veldheim, waar zij het 
goed naar haar zin heeft. Schroefjes 
inpakken in de werkplaats vindt zij fijn 
om te doen. Ingrid houdt van gezel-
ligheid, maar op z’n tijd ook van rust. 
In de werkplaats is het weleens druk; 
daarom werkt Ingrid ook regelmatig op 
‘De Werkzolder’ van Veldheim, waar het 
wat rustiger is. Op basisgroep ‘Uitzicht’ 
begeleidt Ingrid op het orgel het 
samen zingen.
Ingrid heeft het op Maanderheim ook 
goed naar haar zin, maar zij ziet wel 

uit naar de verhuizing naar 
Barneveld. Daar krijgt zij, in het 
nieuwe woonzorgcentrum van 
Adullam, een eigen douche 
en toilet. Het is nog wel even 
geduld hebben voordat het 
D.V. in de zomer van 2013 
zover is.
Nu kijkt Ingrid eerst uit naar ál 
de kaarten die zij hopelijk van 
heel veel lezers krijgt.

Ingrid Lodder
Jordaensstraat 19-21
6717 RK Ede

Ingrid Lodder

Aandacht voor ...

Lianne van Middelkoop
Deze bakster is Lianne van Middelkoop. Zij is 20 jaar en woont thuis 
bij haar ouders. Drie dagen per week werkt zij als vaste medewerker 
in de bakkerij van DAC Veldheim. De andere twee dagen werkt 
Lianne op ‘De Werkzolder’, waar ze vóór de vakantie boekjes over de 
zondagsrust verzendklaar hebben gemaakt.

Lianne houdt ook van ‘computeren’; voor de klanten van de bak-
kerij maakt zij de bonnen klaar. Op de vraag wat Lianne vooral fijn 
vindt op Veldheim, vertelt zij dat er goed gekeken wordt naar wat 
iedereen kan en leuk vindt. En ook dat er uit de Bijbel wordt verteld 
en dat je daar met elkaar in de groep open over kan praten!
Ook Lianne kijkt nu al uit naar de vele kaarten die zij van de hoopt 
te krijgen.

    Lianne van Middelkoop
    Leeuwerik 34
    3906 NJ Veenendaal
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Gratis parkeren (voor de deur), verse koffi  e, 
ruime keuze en enthousiaste medewerkers 

staan garant voor een prettig bezoek.

RUIME COLLECTIE DAMES-,
HEREN- EN POSITIEMODE

Bruinehorst 23, 6744 PA Ederveen
tel. (0318) 57 81 10, www.warringkleding.nl

Ongeveer 70 auto’s op voorraad

Klompersteeg 19
3905 NA Veenendaal

Tel: 0318-515400
www.garagegeurtsen.nl

E-mail: geurtsen@garagegeurtsen.nl

reparatie en onderhoud

schade-afwikkeling

APK-station

G e e f t  G o e d e  G a r a n t i e

verkoop nieuwe en gebruikte auto’s

Betrokken en 
  verantwoordelijk

www.jdb-advocaten.nl  |  Telefoon: (030) 760 10 00
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Van de werkvloer
Vertel eens, wie gaat schuil achter de naam Esther?
Ik ben een rustig persoon, maar ook een doorzetter. Met 
name in het werk sta ik ervoor open om nieuwe dingen te 
leren. Ik woon samen met mijn vijf broertjes bij mijn ouders. 
Ik houd ervan om naar mijn werk te gaan en in mijn vrije tijd 
lees ik veel en maak ik graag foto’s. 

Je bent in 2009 in dienst gekomen bij Adullam. Waarom 
heb je voor Adullam gekozen?
Voor mijn opleiding was ik in 2008 op zoek naar een stage-
plek in de gehandicaptenzorg. Via school kreeg ik het adres 
van Molenheim. Ik heb een heel goede stageperiode gehad 
en daarom heb ik, nadat ik geslaagd was voor mijn stage, 
gesolliciteerd als oproepkracht. Gelukkig ben ik aangenomen 
en mocht ik mijn plekje hier vinden. Toen ik op zoek was 
naar een stageplek, heb ik niet echt bewust voor Adullam 
gekozen. Maar ik kwam er wel steeds meer achter dat ik het 
erg fijn vind om bijvoorbeeld tijdens de avondsluiting met de 
bewoners na te denken over de Bijbel. Er ontstaan dan soms 
heel waardevolle gesprekken waarin bewoners met vragen 
komen of waarin ik nog heel veel van de bewoners kan leren! 
Wel ervaar ik de avondsluitingen en de gesprekken als een 
extra verantwoordelijkheid; ook hiervan moeten we immers 
rekenschap afleggen.

In 2011 ben je 
aangenomen als 
medewerker woon-
begeleider. Wat 
veranderde er voor 
jou in jouw werk?
Als oproepkracht 
werkte ik geregeld 
een dienst, maar toch 
blijf je nooit zo goed 
op de hoogte van alle 
veranderingen in bij-
voorbeeld de afspraken 
met de bewoners. Nu 
werk ik meer en kun je 
de bewoners daardoor veel beter begeleiden. Ook merk ik 
dat de bewoners en ik elkaar beter leren kennen. Hierdoor 
weet ik beter wat de bewoners nodig hebben bij zowel 
moeilijke als leuke dingen. Daarnaast heb ik er veel taken 
bij gekregen. Als oproepkracht was ik vrijwel alleen met de 
groep bezig. Nu ben ik ook meer met zaken bezig die over 
individuele bewoners gaan. Ik ben nu ook aanwezig tijdens 
teamvergaderingen, waar ik persoonlijk ook erg veel van 
leer. Daar hoor ik van heel veel (ongeschreven) regels waar 

ik nog nooit van had gehoord. Maar ook over 
achtergronden van bepaalde zaken, waardoor 
ik de bewoners nog beter kan begeleiden.

In deze periode wordt er volop aan gewerkt 
om het Elektronisch Cliëntendossier (ECD) te 
implementeren op de locaties. Wat vind je 
hiervan?
Ik heb er nog niet zoveel van meegekregen, 
maar we hebben het er een poosje geleden in 
een vergadering over gehad. We hebben toen 
uitleg gekregen over hoe het ongeveer werkt 
en waar je alles kan vinden. Het ziet er mooi 
en overzichtelijk uit. Wel zal het nog een hele 
puzzel worden voor we hieraan gewend zijn en 

er alles kunnen uithalen wat erin zit.

De zorg moet steeds meer meetbaar 
worden. Hoe zorg jij als begeleider ervoor 
dat je tijd en aandacht overhoudt voor de 
cliënt als persoon?
Dit vind ik zelf best lastig omdat je eigenlijk 
altijd tijd tekort hebt in een dienst, vooral 
op doordeweekse dagen. Wij hebben het 
geluk dat we ook in het weekend werken. 
Als dan niet alle bewoners er zijn, blijft er 
wel tijd over om leuke dingen te doen 
zoals sjoelen, voorlezen, wandelen, naar 
de winkels gaan, of iets dergelijks. Verder 
probeer ik in iedere dienst met elke bewo-
ner even een persoonlijk praatje te maken.

Welke doelen stel jij jezelf om te blijven leren in de functie die je 
uitoefent?
Het volgende schooljaar hoop ik weer een jaar naar school te gaan om 
daar niveau 4 van de opleiding SAW (Sociaal Agogisch Werk) te volgen. 
En ik volg natuurlijk de cursussen die ons als team gegeven worden. 
Verder leer ik het meest van collega’s door een situatie te evalueren 
en erover te praten als je ergens niet uitkomt. Door open te staan voor 
feedback, leer ik iedere dag wat bij.

Naam: Esther Berger
Leeftijd: 21 jaar
Woonplaats:  Streefkerk
Functie: medewerker woonbegeleider
Waar: Molenheim
In dienst sinds: maart 2009

“Er ontstaan 

dan soms heel 

waardevolle 

gesprekken 

waarin 

bewoners met 

vragen komen”

Kom je ook eten?
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Industrieweg 5    |    4283 GX GIESSEN    |    Tel  0183 - 441 441 

Type  Barendrecht

S P E C I A L I S T  I N  K W A L I T E I T S T R A P P E N

Trappenfabriek Fa. M. Geleijnse & Zoon
De Gelènzo-trappen

Bel ons 
voor een offerte of vraag onze gratis trappenbrochure 

aan!

HYPOTHEKEN OP MAAT,  VERANTWOORD ÉN VOORDELIG! 

Anthonie Fokkerstraat 2
3772 MR  Barneveld
(0342) 42 16 53 I info@vanommeren-fa.nl I www.vanommeren-fa.nl

• Hypotheken • F inancier ingen • Pensioenen • Sparen

We geven het toe: het is als starter op de huizenmarkt in deze 

tijd niet gemakkelijk om een hypotheek te krijgen. Maar wie 

zegt dat dat voor jou geldt? Laten we je situatie eens bekijken. 

In een persoonlijk overleg bieden wij je graag een verantwoorde 

en voordelige oplossing. Bel ons over de laagste rentetarieven, 

fi scaal aantrekkelijk afl ossen of fi nancieren zonder verzekering.

ter moet je Als start
an goedetoch va
komen?huize 

FINANCIEEL ADVIESBUREAU

DROGISTERIJ

PATER
DROGISTERIJ-HOMEOPATHIE-PARFUMERIE-FOTO

FOTO’S (WENSKAARTEN)
BABYVERZORGINGSART.
BABYVOEDING
VITAMINES
VOEDINGSSUPPLEMENTEN
DIV. CADEAU-ARTIKELEN

Homeopathie

&

Fytotherapie

Heel       
   V.S.M.

Vogel       
    Similasan

Pflüger       
 Zonnegoud

Steigerwald  e.a.

R I J K S S T R A AT W E G  7 9  -   E L S T  ( U T R E C H T )
T E L .  ( 0 3 1 8 )  4 7  2 2  2 3
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drs. P.A. Zevenbergen

Gedachte-
Goed

Wat heeft een ooievaar met barm-
hartigheid te maken? Blijkbaar 
veel, want de Zeeuwse prediker 
Godefridus Udemans wijst op 
de heidense keizer Adrianus, die 
ongeveer 110 na Christus regeerde 
en een speciale munt liet slaan met 
daarop afgebeeld een ooievaar. Het 
opschrift luidde ‘Pietas Augusta’ en 
dat betekent: keizerlijke barmhar-
tigheid of voortreffelijke, gewijde, 
heilige vroomheid. Kennelijk vond 
Adrianus barmhartigheid zeer 
belangrijk. 

De heidense Adrianus wist, vol-
gens Udemans, uit het licht 

der natuur dat barmhartigheid en 
godsdienstigheid twee ‘gezusters’ zijn. 
Barmhartigheid gaat hand in hand met 
godsdienstigheid. Zeker als het gaat om 
hulp aan bloedverwanten is barmhar-
tigheid van belang. Wie bewijst geen 
barmhartigheid aan zijn familieleden? 
Ook al zijn de verhoudingen niet goed, 
dan zal toch wederzijds barmhartigheid 
bewezen worden. ‘Het bloed kruipt 
waar het niet gaan kan.’ Op wie dat niet 
doet, is, volgens Udemans, het ‘brand-
merk’ van de heidenen, zoals staat 
in Romeinen 1:31, “Onverstandigen, 
verbondsbrekers, zonder natuurlijke 
liefde, (…), onbarmhartigen”. Udemans 
voert keizer Adrianus aan als bewijs 
voor het feit dat zelfs de heidenen 
nog natuurlijke liefde kunnen bezit-
ten en barmhartigheid bewijzen aan 
hun bloedverwanten. De ooievaar is 
daarvan het symbool. De keizerlijke 
munt vertolkt dat. Van de ooievaar is 

bekend dat hij zijn vader en moeder in 
hun ouderdom verzorgt. Zelfs de kant-
tekenaren wijzen daarop in Leviticus 
11:19/kanttekening 19. 
Adrianus veronderstelde een verband 
tussen barmhartigheid en godsdien-
stigheid. Ongetwijfeld zal hij van een 
soort natuurgodsdienst zijn uitgegaan. 
Een waar christen behoort te weten dat 
barmhartigheid niet los te zien is van de 
ware godsdienst. Udemans laat vanuit 
Gods Woord geestelijk licht vallen op 
de werken der barmhartigheid. Wat 
zijn dat voor werken? Dat zijn werken 
die verricht worden met een bewogen 
en medelijdend hart. Die werken zijn 
vruchten van Gods Geest (Galaten 3:22 
en Filippenzen 2:1). Die werken komen 
voort uit het hart, want anders zijn 
het werken van uiterlijke vriendschap. 
Die werken moeten gedaan worden 
ten behoeve van hulpbehoevende 
mensen. Niet alleen ten behoeve van 
bloedverwanten en bekenden, maar 
ten behoeve van alle mensen die hulp 
nodig hebben, dus ook onze vijanden. 
Die werken moeten niet plaatsvinden 
tot eigen eer en aanzien. Zij moeten 
plaatsvinden vanuit de liefde van 
Christus en tot Gods eer.
Laten wij de werken der barmhartig-
heid over aan professionele verzorgers 
en begeleiders? Nee, er is een nadruk-
kelijk verband tussen barmhartigheid 
en godsdienstigheid. Barmhartigheid 
dient door eenieder te worden verricht. 
Waaruit blijkt dat? Laten we luisteren 
naar Udemans: “Het geloof van de kin-
deren Gods zal ten jongste dage, in het 
bijzonder geoordeeld worden uit de 
werken der liefde en barmhartigheid. 

Deze leer vloeit ook voort uit de verzen 
35 en 36 [van Matthéüs 25, paz]. (…) 
Niettemin zo blijkt uit deze tekst dat 
de Heere in het bijzonder Zijn oog 
geslagen heeft op de werken der barm-
hartigheid die uit een oprecht geloof 
aan Zijn Naam gedaan zijn.” Zo plaatst 
Udemans op grond van Gods Woord 
de werken der barmhartigheid in het 
licht van de eeuwigheid. “Zonder geloof 
is het onmogelijk Gode te behagen”, 
Hebreeën 11:6. 

Barmhartigheid 
en godsdienstigheid

“Want Ik ben hongerig 

geweest en gij hebt Mij te 

eten gegeven; Ik ben dorstig 

geweest en gij hebt Mij te 

drinken gegeven; (…)” 

Matthéüs 25:35 en 36 A
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Zijn daginvulling ziet er ongeveer net zo somber uit als de 
inrichting van zijn slaapkamer. De enige structuur die hij heeft, is 
het tijdstip van eten, mits hij rustig is. Anders waagt de groeps-
leiding zich niet op zijn kamer.
Over wie hebben wij het in dit voorbeeld? Wat is er met hem 
aan de hand?
Het gaat hier om een jongeman, die naast zijn verstandelijke 
beperking ernstige gedragsproblemen heeft. Tot voor enkele 
jaren geleden zag zijn leven eruit zoals hierboven beschreven.  

Triple C
Bij een grote instelling in de regio Zuidwest, wordt gewerkt 
volgens de Triple C-methodiek. In tegenstelling tot andere 
behandelmodellen richt Triple C zich niet op het beheersen van 
probleemgedrag. In plaats daarvan richt ze zich op ‘herstel van 
het gewone leven’. Om dat herstel te bereiken, gaan begeleiders 
en cliënten een onvoorwaardelijke ondersteunings-relatie aan. 
Speerpunt is het bieden van een menswaardige bejegening en 
omgeving. Hoe wordt dit bereikt? 
1. Omgeving: Een zo gewoon mogelijke woon- en werkomge-

ving. Geen kale muren en sombere ruimtes, maar ruimtes die 
uitnodigen en sfeer geven. 

2. Relationele benadering: De cliënt wordt als volwaardig 
gezien; hij mag er zijn!

3. Activiteiten: De dag invullen met zinvolle activiteiten en 
structuur. Dus om acht uur uit bed, aankleden, ontbijten, 

tanden poetsen en dan naar het werk... Herstel van het 
gewone leven!

4. Geen nadruk op probleemgedrag: Probleemgedrag is het 
topje van de ijsberg, een uiting van onderliggende problema-
tiek. Daarom is het niet zinvol om het probleemgedrag de 
kop in te drukken met protocollen, medicatie of fixatie. In 
plaats daarvan wordt de onvoorwaardelijke ondersteunings-
relatie gecreëerd en wordt cliënten kansen en uitdagingen 
aangeboden. Daarnaast ook taken, verantwoordelijkheden en 
ruimte voor eigen initiatieven. Cliënten krijgen zo meer suc-
ceservaringen, meer zelfvertrouwen en zij ontwikkelen hun 
competenties. Daardoor verdwijnt het probleemgedrag naar 
de achtergrond. En belangrijker nog: de onderliggende pro-
blematiek die het probleemgedrag veroorzaakt, vermindert!

Levendig 
Wij nemen u weer mee naar onze inleiding. Zijn kamer heeft 
kleur gekregen. Je voelt dat het leeft. Het is zijn domein! Op een 
plankje zien we een stoere model-Ferrari en aan de muur een 
mooie poster met een uitdagende, fier rechtopstaande tijger. 
Hij neemt deel aan het ‘gewone leven’, sleutelt dagelijks op het 
eigen terrein aan fietsen en: hij straalt weer! Natuurlijk heeft hij 
af en toe een ‘boze bui’, maar hij weet dat hij altijd terug kan val-
len op zijn begeleiders, die onvoorwaardelijk naast hem staan!

Door Bernard SpeksnijderBeperkt bekeken

Hij kwam bijna nooit van zijn slaapkamer. Zijn 

slaapkamer; het zou een domein moeten zijn van sfeer, 

een plek die gekenmerkt wordt door spullen die hij 

mooi vindt. Misschien wel die stoere model-Ferrari, of 

die posters met zijn lievelingsdieren. Maar als we zijn 

kamer binnenstappen zien we kale, prikkelarme muren, 

geen accessoires en in zijn bed een Zweedse band …

Herstel van het 
gewone leven
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Martijn Slotegraaf is de jongste in het gezin met drie 
kinderen. “De zwangerschap verliep goed, de beval-
ling ook. Zo op het oog was er niets met Martijn aan 
de hand. Maar naarmate hij ouder werd, viel het ons 
steeds meer op dat hij achterliep in ontwikkeling en 
dat hij in alles erg langzaam was. Ook op het consul-
tatiebureau viel dat op. Zij gaven ons het advies om 
thuis de ontwikkeling van Martijn te stimuleren. Dat 
hebben wij geprobeerd, maar het hielp te weinig. 
Martijn bleef té ver achter.”
De ouders van Martijn bezoeken de huisarts. 
“Die zag snel dat er iets niet klopte. We wer-
den doorgestuurd naar een kinderarts van het 
Radboudziekenhuis.”
Maar de wachtlijsten zijn lang en de situatie van 
Martijn is niet levensbedreigend of acuut. “Het was 
wachten, wachten, wachten op de onderzoeken. 
Martijn was al drie jaar toen de onderzoeken einde-
lijk afgerond waren.”
En de uitslag? “Niets. Er kwam niets uit. De artsen 

zagen natuurlijk ook wel dat er wat aan de hand 
was; Martijn was al drie jaar, maar erg klein en hij 
kon alleen omrollen. De kinderarts zei tegen ons: 
‘Het heeft met een spieraandoening te maken, maar 
we weten niet wat het is. Wat betreft spieraandoe-
ningen tasten we nog vaak in het duister. Het enige 
dat ik u mee kan geven, is maar aanzien wat het 
wordt en hoe Martijn zich ontwikkelt.’”

Opvallend
Terwijl mevrouw Slotegraaf vertelt, wordt Martijn 
door zijn vader van boven gehaald. Wat opvalt, is de 
lach in zijn ogen en zijn vrolijke manier van doen. 
Hij komt erbij zitten op de bank. Het is duidelijk dat 
Martijn het gesprek volgt, want af en toe vult hij zijn 
moeder aan. Het is opvallend hoe goed zijn geheu-
gen is. Moeiteloos kan hij zich dingen herinneren 
van toen hij drie jaar oud was. 
“Martijns geheugen is inderdaad erg goed”, vertelt 
mevrouw Slotegraaf. “Wat we ook merken, is dat hij 
veel prikkels binnenkrijgt; hij hoort en ruikt erg goed 
en is snel afgeleid. In sommige dingen zit hij op het 
niveau van een vijftienjarige. Maar zijn emotionele 
niveau ligt op dat van een kind van vier, vijf jaar.”

Revalidatie
“Martijn ging nog vóór zijn vierde jaar naar een 
kinderrevalidatie in Arnhem. Hij kon namelijk nog 
niet lopen en hij praatte niet, geen woord. Het was 
lastig om erachter te komen wat hij bedoelde. Hij 
heeft in dat revalidatiecentrum gebarentaal geleerd, 

Tekst: Els Arends

Wat opvalt, 

is de lach in 

zijn ogen en 

zijn vrolijke 

manier van 

doen.

“Martijn! Koffie!” Mevrouw Slotegraaf 

roept twee keer, maar krijgt geen 

antwoord. “Hij hoort het niet. Hij zit op 

zijn kamer en luistert muziek. Daar is hij 

dol op: naar muziek of naar verhalencd’s 

luisteren. Het nadeel is dat hij dan niet 

erg bereikbaar is.”

In beeld

18

A
d

u
ll

a
m

  
co

nt
ac

t  
 • 

  s
ep

te
m

be
r 2

01
2



zodat we beter konden 
communiceren.”
“Was niet leuk”, zegt 
Martijn. Zijn moeder vult 
hem aan: “Nee hè, daar 
vond je het niet zo leuk.”
Ze legt uit: “Hij heeft 
inderdaad een moeilijke 
tijd gehad daar. Hij had 
net een heel vervelend 
traject aan ziekenhuis-
onderzoeken achter de 
rug en in het revali-
datiecentrum kreeg 
hij heel de dag door, 
één op één, fysiothe-
rapie, ergotherapie, 
gebarentaal en 
spraaklessen. Van ’s 
ochtends negen uur tot ’s middags drie uur. Hij 
ging er met een taxi heen. Dat was voor hem 
heel zwaar, maar wij zagen veel vooruitgang.”
Als Martijn vier jaar is, gaat hij naar de 
Rehobothschool in Ede. “Daar is hij gebleven 
tot hij achttien werd. Hij heeft daar heel veel 
geleerd. Langzamerhand liet hij de gebarentaal 
achterwege en begon wat te praten. Toen hij 
een jaar of zeven, acht was, was hij voor ons 
redelijk te verstaan. 
Hij vond het niet leuk om afscheid te nemen 
van de Rehobothschool. Gelukkig kan hij nog 
één keer in de week naar de avondschool die 
georganiseerd wordt voor oud-leerlingen.”

Veldheim
En na de Rehobothschool? “Nu gaat Martijn 
door de week met veel plezier naar Veldheim.”
Bij het woord ‘Veldheim’ veert Martijn op. Hij 
zegt: “Een chauffeur van Veldheim overleden. 19 
juli.”
Over de datum hoeft hij geen moment na te 
denken. “Martijn is heel goed in het onthouden 
van datums”, vertelt zijn vader. “Hij weet de 
verjaardagen van veel mensen en hij weet vaak 
precies wanneer iets gebeurd is. Dat een chauf-
feur die hij goed kende overleden is, raakt hem 
erg. Hij onthoudt precies wanneer dat was.”
Op Veldheim werkt Martijn in de sociale 

werkplaats. Als er iets is, kan hij 
naar huis bellen. Zijn moeder ver-
telt: “Af en toe heeft Martijn last 
van migraine. We hebben het nu 
zo geregeld dat hij dan kan bellen. 
Dat is voor hem een geruststelling. 
We komen hem dan ophalen. Hij is 
dan een dag echt ziek.”
“Ziek, overgeven”, vult Martijn aan. 

Oma
“Foto’s kijken”, zegt Martijn. 
Op zijn knieën schuift hij naar de 
kast en haalt twee fotoboeken 
tevoorschijn. Op beide staat 
‘Herinneringsboek’. Er zitten foto’s 
in van de oma van Martijn. In het 
ene boek heeft Martijn de foto’s zelf 
ingeplakt, het andere is een digitaal 
fotoboek. “Hij was dol op zijn oma”, 
zegt zijn moeder. “We woonden vlak 
bij haar en ze deed erg veel met 
Martijn. Nog steeds heeft hij het er 
moeilijk mee dat ze overleden is. Op 
deze manier denkt hij aan haar. Het is 
voor hem een stukje verwerking.”

Bij het 

woord 

‘Veldheim’ 

veert 

Martijn op.

… de jongste 
in het gezin …

… met veel plezier 
naar Veldheim …
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WSP improving performance.

Urenregistratie 
software
Voor het 
registreren 
en beheren 
van al uw 
uren!

www.wspsystems.com

WSP Systems BV
T +31 (0)343  481 580
E info@wspsystems.com

Ondernemersadvies 
Financiële administratie 

Accountantswerkzaamheden 
Fiscale zaken

Salarisadministratie 
Startersbegeleiding
Bedrijfsoverdracht

Barneveld  Albert Plesmanstraat 30 
Telefoon 0342 - 400625

Rhenen  Achterbergsestraatweg 179
Telefoon 0317 - 615686

info@vlkaccountants.nl
www.vlkaccountants.nl

op ondeRnemeRs BeRekend 

ondernemend..., 
         dáár houden we van
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In de lens

Hobby’s
Op deze pagina laten onze bewoners, deelnemers en logés 
u meegenieten met de uiteenlopende hobby’s die zij zoal 
in hun vrije tijd uitvoeren …

2   De hobby 
van Arwin 
Goedhart 
(Kroonheim) 
is tuinieren.

1   Herman 
(Kroonheim) bezig 
met de zomerhut; 
timmeren en verven is 
zijn hobby.

3   Puzzelen; Pieter 
Verkade (’t Stekje, 
Kroonheim) doet 

het graag.

4   Kaarten maken 
en verkopen; dat 
is de hobby van 
Anita de Vroed 
(Lindenheim). 

5   Ronald Kuiper (Waard-
heim) kan van schommelen 
geen genoeg krijgen.

6   ‘Heerlijk buiten zijn’ is 
de hobby van Naomi (De 
Mantelienge).

7   Wat lekkers bakken 
voor het weekend …
Echt iets voor 
Anneke Beijeman 
(Maanderheim).

8   Het is 
genieten als 

Edwin (De 
Mantelienge) 
op het orgel 

speelt. 

1

2

4

3

7

6

5

8
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Vakmanschap herken je

Een klassieke, strakke, landelijke of tijdloze keuken of badkamer van topkwaliteit. In de showroom 
van Huisman Keukens maakt u kennis met talloze inspirerende voorbeelden. Dankzij onze passie 
voor het vak realiseren wij de keuken of badkamer van uw dromen. Het plaatsen, afwerken en 
opleveren gebeurt door eigen ervaren medewerkers. Wij nemen graag de tijd voor u. 
Voltastraat 1 • 2952 AW Alblasserdam • 078 – 69 32 541 • www.huismanalblasserdam.nl

WILT U ONS MEEHELPEN 
DE WAARHEID TERUG TE 
BRENGEN IN DUITSLAND?

STICH
TIN

G VRIEN
D

EN
 VAN

HEIDELBERG & DORDRECHT

STICH
TIN

G
VRIEN

D
EN

VAVAVN

HEIDELBERG & DORDRECHT

Adres:
Maasdijk 347
4264 AN Veen

E-mail:
svvhed@kliksafe.nl

Adres:

Wij weten de weg om uw gaven daar goed te beste-
den! 

Ongetwijfeld is er tijdens uw verblijf in Duitsland, 
Oostenrijk of Zwitserland gelegenheid om één of 
meerdere van onze goede boeken te schenken. U 
kunt dan de aloude beproefde waarheid als tegengif 
leveren tegen het humanisme en modernisme dat 
daar hoogtij viert. 

We hebben al 18 verschillende titels 
waaruit u kunt kiezen. Voor bestelling 
van onze boeken zie onze website 
www.svvhed.org of bel 0416-691788 
voor meer informatie.
Voor giften banknr. 5489.87.920

B. van der Graaf Engineering
advisering en engineering van werktuigbouwkundige- en sanitaire installaties

Tel.: (078) 618 76 89 /Fax.: (078) 681 20 43- Mobiel: (06) 22 14 52 47
K.v.K. Dordrecht nr. 23090518 - Rabobank 3953.09.077

Email: BvdGraafEngineering@kliksafe.nl
www.bvdgraafengineering.nl

Boskamp 36, 3343 EB  Hendrik Ido Ambacht

Adviesbureau voor centrale verwarmings-, 

luchtbehandelings-, koel- en sanitaire installaties, 

EPC-berekeningen t.b.v. 

kantoor-, school- en kerkgebouwen, 

verzorgings- en verpleeghuizen,  

psychiatrische-  en penitentaire inrichtingen.

6
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BHV 
BASIS 
2 dagen

BHV 
HERHALING 
1 dag

Alle genoemde 
prijzen zijn per 
persoon en 
excl. 19% BTW

Meld u nu aan!(0342)41 73 71  

ma

15+29 

okt 

di       ma

20+26 

nov 

€ 125,00

€ 250,00

di

9 
okt

do

18 
okt

wo

31 
okt

di

13 
nov

ma

19 
nov

di

27 
nov

Cursusaanbod open inschrijving*
   * Kunt u niet alle medewerkers tegelijk missen? 

Hebben maar 1 of enkele personen een opleiding nodig? 
Kom dan naar onze open inschrijving in Barneveld e/o.

Besparen op bovenstaande tarieven?
Kies dan voor een opleiding bij ú op locatie en u bent altijd 

voordeliger uit. Dat kan al met een groep vanaf 6 personen. 
U kunt zelf een dag en datum kiezen die u past. Wij komen 
naar u toe overal in Nederland. Vraag  geheel vrijblijvend 

een offerte aan of neem contact op voor meer info. 

VCA 
1 dag

ma

29 
okt

do

29 
nov

VCA VOL: 

€ 200,00

VCA Basis: 

€ 185,00

Al onze opleidingen kunnen ook meedoen voor CCV uren (code 95)
BHV, EHBO, VCA, AED en REANIMATIEOPLEIDINGEN

wo

3+10+17 

okt 
€ 330,00

EHBO 
BASIS 
3 dagen

Meer cursusaanbod en webshop: 
www.vanwincoopvo.nl
Eerst informatie? Bel of mail:
(0342) 41 73 71 - info@vanwincoopvo.nl

We zijn OOK uw adres voor: 
verbandtrommels, blusmiddelen, 
aed-apparatuur en bhv-uitrusting

In memoriam

In memoriam

Janna Zuiddam
Na een periode die gekenmerkt werd door lichamelijke en 
psychische achteruitgang, werd op 4 juni jongstleden door 
de Heere van ons weggenomen onze bewoonster Janna 
Zuiddam. 

Janna woonde sinds 1996 in woonvoorziening 
Maanderheim en werkte op DAC Veldheim te Ede. In 2001 
verhuisde zij met een aantal bewoners naar de nieuwe 
woonvoorziening Polderheim te Alblasserdam en bezocht 
zij DAC Waardheim te Puttershoek. Sinds 2009 bezocht zij 
DAC Wilgenheim te Alblasserdam. Janna had het syn-
droom van Down. Ten gevolge van de ziekte van Alzheimer 
ging Janna lichamelijk en geestelijk dermate achteruit, dat 
ze het DAC in de loop van 2011 niet meer kon bezoeken. 
Ze nam in Polderheim deel aan de zogenoemde huiska-
merdagen, waar ze naast activiteiten ook de nodige rust en 
ontspanning kreeg aangeboden.
We herinneren Janna als een lieve bewoner met een sterk 
betrokken karakter. Zo keek ze graag foto’s van haar familie, 
van vakantieweken, van haar oude woon- en werkplek 
en wist ze goed te vertellen wie het allemaal waren. Ze 
vergat mensen die ze had leren kennen niet snel. Ook op 
de groep was ze betrokken bij haar medebewoners en 
begeleiders. Zeker met de bewoners met wie ze al sinds 
1996 woonde, had ze een sterke band. Ze kon zowel rich-
ting haar medebewoners als haar begeleiders aanhankelijk 
zijn en zo gaf ze veel liefde. Hoewel Janna meer en meer 
achteruitging, toonde ze nog lang haar betrokkenheid aan 
de vertrouwde groepsgenoten en begeleiders.
Janna uitte zich altijd verdrietig om het gemis van haar dierba-
ren. Ze wist dat ook zij een nieuw hart nodig had en aan Wie 
ze dat moest vragen: ‘de Heere Jezus’. Janna kende verschil-
lende psalmen uit haar hoofd en zong zowel in de kerk als op 
de groep goed mee op een haar kenmerkende wijze.

Als medebewoners, -deelnemers en begeleiders zullen we 
Janna erg missen. Geve de Heere indrukken in ons aller hart 
over wat het betekent te moeten sterven en dat het ons 
zal uitdrijven tot Hem om geloof en bekering. De Heere 
ondersteune de achterblijvende familieleden.

Alblasserdam
mw. M. Hoogendijk A
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 Nijverheidstraat 21  |  Postbus 168, 4140 AD Leerdam
Telefoon (0345) 61 01 55 
E-mail: info@gereformeerdebijbelstichting.nl  |  www.gbs.nl
Giro 1.355.824 t.n.v. penningmeester GBS te Leerdam

   Zakbijbels in
diverse uitvoeringen

 Kleine zakbijbel 8,5x12,5 cm,
met Psalmen en Form., en landkaartjes, zwart

D31 kunstleer, kleursnee m 28,-
D31ZK idem, in zwarte kunststof koker m 31,50
D32 leer, goudsnee m 50,-
D33 kunstleer, kleursnee, duimgrepen m 55,-
D34 leer, goudsnee, duimgrepen m 78,-
D35 als D34, met ritssluiting m 94,-

Grote zakbijbel 10,5 x 15,5 cm

H31 kunstleer, kleursnee m 37,-
H32 leer, goudsnee m 57,-
H33 als H31, met duimgrepen m 62,-
H34 leer, goudsnee, duimgrepen m 85,-
H35 idem, met ritssluiting m 103,-

De zakbijbels zijn ook verkrijgbaar met hele en halve noten 
in de notenbalk. Code krijgt dan de aanvulling R (b.v. D31R).
Al deze Bijbels zijn ook verkrijgbaar in de berijming van Datheen, 
de prijs is dan m 4,- hoger. Code krijgt dan de aanvulling D.

 Bijbels in Statenvertaling

Vraag voor andere bijbels in gewone 
of luxe uitvoering onze folder aan 

of breng een bezoek aan onze 
showroom in Leerdam, waar u op 
uw gemak een keuze kunt maken 

uit onze uitgaven. 
Wij hebben ze allemaal op voorraad 
en geven u graag deskundig advies.

Onze showroom is geopend 
op maandag t/m vrijdag 
van 8.30 tot 16.30 uur.
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In memoriam

In memoriam

Corrie Slingerland

Op vrijdag 3 augustus jongstleden nam 
de Heere Corrie Slingerland van ons weg 
in de leeftijd van 57 jaar. Corrie woonde 
op Het Schild te Barneveld (Siloah) en 
bezocht DAC Veldheim vanaf september 
2011. Corrie was er deelnemer van de 
ouderengroep Het Achterhuis. Met haar 
rustige, bescheiden karakter was zij een 
geliefd persoon en had zij in korte tijd al 
veel vrienden gemaakt. Samen met de 
andere deelnemers werkte zij op haar 
eigen manier en tempo op de groep. 
Corrie hield van gezelligheid en haar 
favoriete bezigheid was dammen met de 
andere deelnemers en begeleiders.

Doordat Corrie ernstig ziek werd, was zij 
vanaf begin juni jongstleden opgenomen 
in verpleeghuis Beth-San te Moerkapelle 
en kwam zij niet meer op Veldheim. 
Corrie is in Beth-San overleden. De 
deelnemers en begeleiders van Het 
Achterhuis zijn naar de rouwdienst en 
begrafenis geweest, te Lekkerkerk. Ds. Kort 
heeft deze rouwdienst en begrafenis geleid 
naar aanleiding van Psalm 40.

Ook al heeft Corrie Veldheim niet lang 
mogen bezoeken, door haar betrokkenheid 
op de groep zullen wij haar erg gaan 
missen.

Ede
mw. W. Thomassen

In memoriam

Kees Hogendoorn 

Op 9 augustus jongstleden nam de Heere Kees 
Hogendoorn van ons weg in de leeftijd van 64 jaar. 

Vanaf 1994 was Kees deelnemer van Veldheim en 
bewoner van Maanderheim. In september 2008 
kwam Kees op de Rietzanger (Kroonheim) te Uddel 
wonen. Drie ochtenden per week bezocht hij op 
Kroonheim ook het DAC.

Kees had het syndroom van Down en de laatste 
jaren de ziekte van Alzheimer. Zijn gezondheid 
werd de laatste jaren steeds minder en hij had 
steeds meer verzorging nodig. Kees was een stille 
en rustige bewoner. Hij genoot van de psalmen 
die gezongen werden, waarbij psalm 25:8 zijn 
lievelingspsalm was. Ook kon hij intensief luisteren 
naar het voorlezen uit de Bijbel.

Op 15 augustus jongstleden is Kees begraven. In 
de rouwdienst werd stilgestaan bij de woorden 
uit Psalm 89:16 en 17 “Welgelukzalig is het volk 
hetwelk het geklank kent; o HEERE, zij zullen in het 
licht Uws aanschijns wandelen. Zij zullen zich den 
gansen dag verheugen in Uw Naam, en door Uw 
gerechtigheid verhoogd worden.”

Een lege plek blijft achter op de Rietzanger. De 
Heere sterke zijn zus en zwager (voorzitter van de 
Centrale Cliëntenraad) en verdere familie, maar ook 
het team en de zorgvragers van cluster Rietzanger/
Zanglijster in dit smartelijk verlies en heilige deze 
roepstem aan ons aller hart. 

Uddel
mw. H. Mekenkamp
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Twaalf nieuwe collega’s hebben een 
plekje gekregen in dit kwartaalblad! 
Graag stellen wij deze collega’s aan 
u voor. Een groot aantal is begonnen 
als oproepkracht; voor diverse 
oproepkrachtfuncties hebben wij 
regelmatig vacatures. Lijkt het je leuk om 
bij Adullam te werken? Kijk dan op onze 

website www.werkenbijadullam.nl
of er een vacature is die aansluit bij jouw 
achtergrond! We hebben voortdurend 
vacatures voor diverse begeleidersfuncties. 
Daarnaast zijn er regelmatig vacatures 
voor huishoudelijke en administratieve 
functies. Wie weet heb jij een plekje in het 
volgende kwartaalblad.

Centraal bureau
1. Marina Verwoerd uit Barneveld als 

secretarieel medewerker

Muiderheim
2. Alet Kooiker uit Staphorst als 

oproepkracht medewerker 
woonbegeleiding

Kroonheim
De 10 Domeinen
3. Annette den Hertog-van Hengel 

uit Leersum als oproepkracht 
medewerker woonbegeleiding

Rietzanger/Zanglijster
4. Lydia van Asselt uit Uddel als 

huishoudelijk medewerker/kok
5. Lia Oudendorp-Kooijmans uit 

Barneveld als oproepkracht 
medewerker woonbegeleiding

Wielewaal/Nachtegaal
6. Annemieke Bik-van Kralingen 

uit Apeldoorn als oproepkracht 
medewerker woonbegeleiding 

7. Martina Driessen uit Elspeet als 
woonbegeleider 

8. Gerrieke Klok uit Urk als 
medewerker woonbegeleiding

9. Annemarie van Lagen-Limburg 
uit Garderen als oproepkracht 
huishoudelijk medewerker/kok

Veldheim
10. W. Verhoeks uit Ede als 

locatiecoördinator

De Mantelienge
11. Corianne Blaasse uit Sint 

Maartensdijk als oproepkracht 
medewerker woonbegeleiding

Personeelsregister

71

2

9

8

6543
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12. Elize Wilstra uit Nieuwe-Tonge als oproepkracht 
medewerker woonbegeleiding

Waardheim
13. Aritha van den Bosch uit Sint Maartensdijk als 

oproepkracht medewerker activiteitenbegeleiding
14. Huibertje de Bruijn uit Berkenwoude als medewerker 

activiteitenbegeleiding
15. Mientje van Leeuwen-Bruygom uit ’s-Gravendeel als 

medewerker activiteitenbegeleiding

We wensen onze nieuwe collega’s veel 
succes toe in hun nieuwe baan! Een 
aantal in hun begeleidende functie, één 
in de secretariële ondersteuning, één in 
zijn leidinggevende taken en een aantal 
in hun huishoudelijke taken. We hopen 
dat jullie je functie met plezier mogen 
uitvoeren! 

Anneke Nieuwenhuis

13 1410 11 12

15

Leest iedereen die u kent het Adullam-contact? 
Vindt u het ook lastig om te vragen of ze donateur willen 
worden? Dan volgt hier goed nieuws! Stuur adressen op 
van gezinnen waarvan u weet dat ze het kwartaalblad 
niet ontvangen. D.V. eind december ontvangen deze 
gezinnen dan het - dikkere - decembernummer. Geheel 
vrijblijvend en gratis! Met een begeleidende brief vragen 
wij dan zelf of ze donateur willen worden. We hopen op 
veel adressen!

Hoe gaat u te werk? 
1. Bekijk uw adressenlijst en bedenk (of controleer) wie nog 

geen Adullam-donateur is.
2. Geef het adres door aan jvanvelthuizen@adullamzorg.nl of 

gebruik de bijgevoegde kaart.
3. Zorg ervoor dat de adressen uiterlijk D.V. 31 oktober a.s. 

naar Adullam zijn gestuurd. 

waardenvolle zorg

Adressen gezocht!

Hoe u Adullam kunt helpen …

?
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Een ECD is een computerprogramma 
waarin gegevens van en over een bewoner, 
deelnemer of logé in één digitaal systeem 
worden vastgelegd. Dit betreft de gegevens 
die vastgelegd worden door de cliëntenad-
ministratie en de gegevens en documenten 
die ontstaan tijdens het aanmeld-, intake-, 
inzorg- en uitzorgproces. Onderdelen die 
daarin een plek hebben, zijn het zorgplan 
(IZAP), incidentmeldingen, medicatie, 
Middelen & Maatregelen en rapportages.

Beheersbaar werken
De invoering van het ECD willen we 
beheersbaar laten verlopen. Vandaar dat we 
projectmatig en gefaseerd werken. Het pro-
ject is verdeeld in de volgende drie fasen:
Fase 1: De technische inrichting op de 
ICT-infrastructuur van Adullam en het 
vullen van het ECD met de gegevens 
van de zorgconsulenten en vanuit de 

cliëntenadministratie.
Fase 2: De zorgprocessen inrichten, testen 
en het opleiden van medewerkers voor de 
pilot. Hierna de evaluatie van de pilot en 
het opstellen van het uitrolplan.
Fase 3: Het opleiden van de medewerkers 
en de ingebruikname van het ECD per 
voorziening.
Verder is een klankbordgroep samengesteld 
waarin elke voorziening vertegenwoordigd 
is. Ook is een stuurgroep gevormd voor het 
nemen van belangrijke besluiten.

In gesprek met …
Om u er een beeld van te geven hoe een 
en ander is verlopen, spraken we met een 
aantal medewerkers: Marcelus Oostdijk 
(medewerker cliëntenadministratie), Wilrie 
Multem (ICT-coördinator), Jannie de Graaf 
(zorgconsulent) en Nienke Koekoek (senior 
woonbegeleider).

Medio vorig jaar is besloten 

tot de aanschaf en invoe-

ring van een ECD. Enkele 

redenen hiervoor zijn de 

groei van de organisatie en 

de noodzaak tot kwalitatief 

betere verantwoording 

van de zorg, zowel intern 

als extern. Hiertoe is een 

gedegen selectietraject 

gevolgd, met als resultaat 

dat medio vorig jaar geko-

zen is voor het ECD van 

de firma Nedercare. De 

naam van dit ECD-pakket 

is Care4. Inmiddels is dit 

ECD op enkele Adullam-

voorzieningen in gebruik als 

pilot. Hoog tijd om u hier-

over te informeren.

Tekst: Nienke Koekoek en Wilrie Multem 

Ervaringen vanaf de pilotvoorzieningen

Muiderheim en Lindenheim/De 
Lindenhof zijn op 3 juli jongstleden 
gestart met de pilot. Enkele (handge-
schreven) reacties van de medewerkers:

Digitalisering 
in de zorg

Adullam goed op weg met het 
Elektronisch Cliëntendossier (ECD)

28
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Wilrie, wat is op dit moment de stand van zaken?
Fase 1, het automatiseren van de cliëntenadministratie en het 
ondersteunen van het werk van de zorgconsulenten, is inmiddels 
afgerond. Doordat alle informatie centraal en eenduidig is opgesla-
gen, resulteert dit nu al in efficiënter en effectiever werken.
Van april tot en met juni 2012 is het systeem ontworpen en 
ingericht voor fase 2, de zorgprocessen. 
Hierbij is ook de klankbordgroep betrok-
ken om zowel een breed draagvlak als 
tips voor het vervolg te krijgen. Ook 
kregen de medewerkers van Muiderheim 
en Lindenheim/De Lindenhof een cursus 
in het gebruik van Care4. Daarna volgde 
op 2 juli jongstleden de ingebruikname. 
Deze pilotfase loopt door tot D.V. eind 
september. Vervolgens hopen we in het 
vierde kwartaal 2012 en het eerste kwar-
taal 2013 met de overige voorzieningen 
over te gaan op het ECD.

Marcelus en Jannie, kunnen jullie iets 
vertellen over de oude manier van 
werken?
Jannie: Voorheen hadden we verschil-
lende formulieren die we moesten invul-
len als iemand ‘in zorg’ kwam. Het kwam 
voor dat we bijvoorbeeld vijf keer de 
geboortedatum moesten invullen. Alle 
informatie deden we in de persoonlijke 
dossiers. Als we gegevens nodig hadden, 
dan pakten we de dossiers uit de kast.
Marcelus: Alles werd bijgehouden op 
verschillende overzichten. Daarnaast 
werkten we ook met
verschillende programmaatjes op inter-
net om berichten - die we ontvingen van 
het Zorgkantoor - te verwerken. Hierdoor 
kostte de oude manier van werken best 
veel tijd en was het foutgevoelig.

En hoe gaat dit nu?
Marcelus: Nu beschikken we met een paar muisklikken over 
actuele overzichten, die eerst apart werden bijgehouden. Met 

de Zorgkantoren communiceer ik nu via één programma op 
internet. De diverse Word-documenten zijn samengevoegd en 
andere gegevens vult Care4 zelf al in. Niet alles hoeft meer geprint 
te worden voor het dossier, want de documenten zijn vanuit 
Care4 beschikbaar. Jannie: Nu hebben we snel alle gegevens van 
iemand bij elkaar. De gegevens voer je één keer in en de verschil-

lende formulieren zijn overbodig. De 
dossiers kunnen we vaker in de kast 
laten en dat scheelt tijd. 

Wat vinden jullie de belangrijkste 
voordelen?
Jannie: Veel informatie is nu snel 
beschikbaar en één keer invullen van 
gegevens is voldoende. Alle gegevens 
staan nu overzichtelijk bij elkaar.
Marcelus: Alle informatie staat op één 
plek en is, afhankelijk van de discipline 
waaruit je werkt, direct beschikbaar. 

Nienke, hoe is het opleidingstraject 
verlopen?
Het werken met een ECD is een grote 
overgang voor alle medewerkers. Om 
een eerste indruk te geven, wordt 
er op elke locatie een presentatie 
gegeven. Medewerkers krijgen dan 
een eerste kijkje achter de schermen. 
Daarna krijgen alle medewerkers per 
voorziening een interactieve cursus en 
de gelegenheid om te oefenen met 
Care4.

Hoe zien jullie het vervolg?
Nienke: Wanneer vanuit de evalu-
atie van de pilot blijkt dat het pakket 
voldoende werkt, zullen de overige 
voorzieningen gefaseerd overstappen 
op het ECD.
Wilrie: Door de positieve ontvangst 

door de klankbordgroep, de inzet van de medewerkers die ermee 
werken, alsmede de goede samenwerking met de leverancier, 
heb ik goede hoop op een geslaagd invoeringstraject.

Marcelus: “We beschikken nu met een paar 
muisklikken over actuele overzichten.”

Cursus op Lindenheim.

Jannie: “(…) verschillende formulieren zijn over-
bodig geworden.”

Er is door alle drie de voorzieningen hard gewerkt. 
Petje af dat iedereen binnen twee weken het IZAP 
omgezet heeft in het ECD. Mooi om te zien hoe 
iedereen enthousiast aan de slag is gegaan en 
elkaar hielp wanneer iemand er even niet uitkwam.

ECD-project
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Marri was de eerste begeleider die bij Adullam 
in dienst kwam. Ze werkte destijds al in de 
zorg, maar wist zich sterk betrokken bij het 
werk van Adullam. “Ik voelde me gedrongen 
door mijn liefde voor de gehandicapte mede-
mens; wilde hen tot een hand en voet zijn. Ik 
was vrijwilliger tijdens contactdagen en was 
actief in een plaatselijk comité. Toen verscheen 
er een advertentie voor Veldheim, waarin een 
groepsleider werd gevraagd. Ik heb direct 
gesolliciteerd, werd aangenomen en was zo de 
eerste medewerker die bij Adullam in dienst 
kwam.” Volgens Marri voorzag Veldheim in een 
behoefte. “Aanvankelijk bestond bij veel ouders 

schroom hun kinderen naar zo’n voorziening te 
sturen; men wilde liever thuis voor ze zorgen. 
Ook omdat ze op andere plaatsen steeds 
vaker te maken kregen met zaken als radio en 
televisie. Dat bracht mensen in de nood.” 

Eén grote familie
Vandaar dat de aankoop van de boerderij aan 
de Maanderbuurtweg in Ede - kosten van 
aanschaf en verbouwing meer dan een miljoen 
- breed werd gesteund. “Men wilde dit project 
echt tot stand brengen”, herinnert Marri zich. 
Vandaar dat ‘Amersfoorters’, ‘Staphorsters’ en 
‘Edenaren’ schouder aan schouder timmerden, 

In juni jongstleden 

vierde Veldheim haar 

zilveren jubileum. De 

oudste voorziening 

van Adullam herdacht 

haar 25-jarig bestaan 

met een gevarieerd 

programma. Marri 

Teeuw werkt er al vanaf 

het begin. “Er is veel 

veranderd, maar de 

gemoedelijkheid van 

het begin is gebleven.” 

Tekst: A.IJ. Bijl

Jubilerend Veldheim heeft eigen  karakter behouden

In juni jongstleden vierde 
Veldheim haar jubileum. 
Op woensdag 13 juni stond 
er met deelnemers, ouders, medewerkers, 
bestuur en genodigden een herdenking en 
receptie op het programma, waarbij via dia’s 
en verhalen werd teruggekeken op het oude 
Veldheim. Willeke: “Hier en daar proefde je 
heimwee. Mensen zeiden: daar komen we voor. 
Goed om te horen hoe het ooit begonnen is.” 
Die middag werd door Sanna van Veenschoten 
en Piet van Tuil - jongste en oudste deelne-
mer - een boombank onthuld: een cadeau van 

stichting Adullam. Donderdag 
volgde een feestdag op 
Veldheim, waarbij de deelne-

mers met volle teugen genoten van oud-Hol-
landse spelletjes, de ijskar, ritjes met de huifkar 
en van het luchtkussen. “Een heerlijke dag 
met elkaar.” Op de afsluitende vrijdag werden 
vier deelnemers die Veldheim vanaf het begin 
bezoeken, in het zonnetje gezet. ’s Avonds 
werd het jubileum afgesloten met een herden-
kingsdienst. Willeke kijkt met genoegen terug 
op het jubileum. “Mooie, zonnige, feestelijke 
dagen. We hebben ervan genoten.”    

Verrassing voor Marri; met paard en wagen naar Veldheim!

Heimwee 
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sjouwden, schilderden en riolering, straten 
en de tuin aanlegden. In juni 1987 verrichte 
minister Brinkman de opening, waarna 
de eerste Veldheimers hun dagbesteding 
oppakten op de boerderij. Rond het 
jubileum vermenigvuldigden de gedach-
ten zich. “Die tijd op het oude Veldheim 
had ik niet graag willen missen”, kijkt Marri 
Teeuw terug. “Alles was zo ongedwongen. 
Pionierswerk midden in de natuur. En dan 
die vrijwilligers; we vormden één grote 
familie. Voor je er erg in had, werd een gei-
tenschuur verbouwd en kon er een nieuwe 
groep worden gestart. We beleefden van 
alles. De ene keer liep de giertank over en 
verging je van de stank; de andere keer viel 
de elektra uit. Bij strenge vorst zetten we 
strobalen tegen de muur, anders bevroor 
het water in de toiletten. Natuurlijk is 
tegenwoordig alles geriefelijker, maar: het 
had wel wat, die beginjaren.” 
 
Gezellig en gemoedelijk
Veldheim groeide. In 1997 werd het 
centrum uitgebreid met een kinderdag-
centrum (KDC). Eind 1998 volgde de 
verhuizing naar de huidige locatie aan 
de Bovenbuurtweg. Volgens coördine-
rend begeleider Willeke Thomassen telt 
Veldheim inmiddels meer dan 60 volwas-
sen deelnemers, terwijl 15 kinderen het 
KDC bezoeken. Verder ‘herbergt’ Veldheim 
zo’n 25 begeleiders en 50 vrijwilligers. “Maar 
nog altijd bestaat het gevoel dat we één 
grote familie vormen”, benadrukt Willeke. “Er 
is best het een en ander veranderd. Het is 
allemaal groter en ook zakelijker geworden, 
maar dat saamhorigheidsgevoel bestaat 
nog steeds. Het is gezellig op Veldheim, er 
kan veel en er heerst een goede sfeer.” Marri 
bevestigt: “De gemoedelijkheid is gebleven; 
iedereen schuift aan voor een bakje koffie.” 

Typerend
Daarnaast onderscheidde Veldheim zich 
vanaf de start door haar ‘activerende 
ondersteuning’. “Veel dagverblijven hadden 

destijds een vrijblijvend programma. In 
de gang van Veldheim hing het grote 
planbord: de ene deelnemer was timmer-
man, de ander tuinman, dierenverzorger, 
huishoudelijk medewerker of bakker”, kijkt 
oud-projectleider Brinks terug in de jubile-
umuitgave ’25 jaar Veldheim’. In datzelfde 
boekwerkje laat regiomanager Brand weten 
dat hij telefonisch keurig te woord werd 
gestaan door een deelnemer. “Waarom 
niet? Ze zijn tot heel veel dagelijkse dingen 
in staat en doen dat met verve.” Willeke kan 
dat beamen. “Dat was onze receptionist. 
Daarnaast hebben we een groot aantal 
activiteiten waarbij onze deelnemers actief 
zijn. Ze gaan écht naar hun werk. Dat geeft 
een doel in het leven. Het doet de deel-
nemers goed; ze horen erbij. Dat werken 
is altijd typerend geweest voor Veldheim. 
Soms moet je creatief zijn en dingen 
aanpassen waardoor deelnemers hun werk 
beter kunnen doen. Maar als je die moeite 
neemt, merk je dat ze veel meer kunnen 
dan je vooraf denkt. Ook op het KDC wordt 
ieder kind op zijn/haar niveau begeleid en/
of verzorgt.”

Later vierde Marri Teeuw haar eigen jubi-
leum met een dag vol leuke verrassingen 
en een warm- en koud buffet. “25 jaar op de 

werkvloer; het zijn de deelnemers die me 
hier hebben gehouden. Die zijn zo puur, zo 
echt. Zo dankbaar ook. Die tilden me altijd 
weer boven mezelf uit. Ze hebben je nodig. 
Zeggen eerlijk: ‘ik kan dit niet alleen’. Ik kijk 
met vreugde terug op mijn periode op 
Veldheim. En op mijn jubileum: een bijzon-
dere dag met bijzondere ontmoetingen en 
herinneringen. Dan kom je dankbaarheid 
tekort. Het 
is de Heere 
die ons 
dit heeft 
gegeven.”  

Jubilerend Veldheim heeft eigen  karakter behouden

25 jaar Veldheim

Jubilarissen: Dirk van Rossem, Marri Teeuw, Greetje van Harn, Reinie van de Pol, Mieke Aperloo
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Nellie werkt als huishoudelijk vrijwilliger in Molenheim. “Ooit ben ik 
begonnen in de pastorie waar Molenheim is gestart, maar inmiddels 

werk ik al een tijd hier in de woonvoorziening.” Al meer dan 12,5 jaar om 
precies te zijn. “Ach, ik zou het zelf niet weten hoelang al, ik doe het met 
plezier en ik houd de jaren niet bij.” Samen met Anneke zorgt zij eens in de 
twee of drie weken op dinsdagochtend voor onder andere schone kamers, 
frisse badkamers en blinkende ramen. Het is gezellig en “het geeft een 
voldaan gevoel”, aldus Nellie. “Nuttig bezig zijn”, noemt Anneke het. En dat 
is zeker, want naast de reguliere bezigheden wordt in het voorjaar ook een 
grote schoonmaak verzorgd door een aantal vrijwilligers.
Natuurlijk gebeuren er ook weleens grappige dingen. “Ik was een keer druk 
bezig met het schrobben van een fonteintje, maar die stille hobbel in het bed 
was mij niet opgevallen. Na een tijdje kwam ik erachter dat de bewoner nog 
in diepe rust was. Natuurlijk ben ik toen snel weggeslopen”, vertelt Nellie.

Waar zou Adullam zijn zonder de vele  vrijwilligers?
Met Alblasserdamse vrijwil ligers om de koffietafel

Heggen snoeien, 

was ophangen, een 

schuurtje beitsen 

of een avondschool 

leiden. Een greep 

uit de bezigheden 

van vrijwilligers in 

woonvoorziening 

Molenheim te 

Alblasserdam. Een 

zonnige dag, een 

scheef bankje en een 

gezellige koffietafel; 

we maken kennis met 

Margot Beeke, Dirk 

Vis, Anneke Boon, 

Nellie van Vliet en Jan 

van Hofwegen. 

Tekst: Beptekst
Foto’s: J.W.M. Franken

Tijd voor een bakje koffie 
tussendoor.

“Het geeft een 

voldaan gevoel”, 

aldus Nellie

Dirk Vis op het scheve bankje … Praten en coniferen knippen: Jan kan het tegelijk …32
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Waar zou Adullam zijn zonder de vele  vrijwilligers?
Met Alblasserdamse vrijwil ligers om de koffietafel

Laarzen in de tuin
Buiten knipt Jan de coniferen. Zijn 
vrouw is eveneens vrijwilliger. Toen 
bekend werd dat de tuinman ermee 
stopte, kwam dat voor Jan eigenlijk 
goed uit. Na zijn pensionering werkt 
hij dan ook sinds 2008 elke dinsdag op 
Molenheim. Voorheen werkte Jan veel 
op Polderheim. “Ik vind het gewoon 
leuk als alles er weer goed uitziet; 
dat geeft mij een tevreden gevoel.” 
Molenheim staat naast de kerk en ook 
dat speelt mee, want “als er kerk is, 
moet alles er netjes uitzien!” Daarnaast 
maakt hij graag een praatje met de 
bewoners. “Ik voel me hier helemaal 
thuis en dat zorgt ervoor dat je ook 
betrokken raakt bij de bewoners van 
Molenheim en Polderheim.” Zo werkte 
een bewoner graag met Jan mee. 
“Speciale laarzen had ‘ie aangeschaft. 
Met regen of zonneschijn, altijd had 
hij ze heel trots aan om zo mee te 
helpen als tuinman.”

Apenschool
Van september tot en met juni is er 
eens in de maand een avondschool. 
Bewoners worden opgesplitst in drie 
groepen. De ‘juffrouw’ van de mid-
delste groep is Margot Beeke. Samen 
met onder andere haar vriendin leidt 
zij de avonden en bedenkt zij een 
thema voor het seizoen. Eens was 
het thema ‘dierentuin’. Toen er een 
apenmasker gemaakt moest worden, 
zorgde dat voor een bulderende 
groep en een hoop apengeluiden. 
“Het is leuk om zo te zorgen voor extra 
aandacht voor de bewoners; je krijgt 
echt een band met ze.” Ook al grappen 
de bewoners weleens met ‘kom, we 
gaan de juffrouw plagen’, Margot doet 
het werk graag en met veel plezier. “Ik 

Vrijwilligers in het vizier

ben een tijdje ziek geweest . Toen ik daarna weer met 
de administratie bezig was, kwam een bewoner twee 
trappen omhoog om te zeggen dat ze me mistte. Dat 
doet je wat.” Naast de band die het schept, is Margot 
ook blij met de vrijheid die zij krijgt om de avonden 
zelf in te richten. Er wordt eerst gezongen, gelezen 
en gebeden, daarna volgt er bijvoorbeeld een 
rekengedeelte. Na de pauze gaan de bewoners aan 
de slag op de computer of knutselen ze iets rondom 
het thema. “Het leuke is dat het ook echt plaatsvindt 
in een school, zodat het een échte avondschool is”, 
besluit Margot. 

Klussen
De vrijwilligers drinken gezamenlijk koffie. 
Ondertussen wordt klusvrijwilliger Dirk Vis er lachend 
op geattendeerd dat het bankje waar ze op zaten 
niet helemaal meer deugt. Dirk kan wel lachen om 
de opmerking: “Dat hoort erbij, het is altijd gezellig 
om zo samen koffie te drinken en soms een praatje 
te maken met de bewoners. Het leuke is dat het 
allemaal kan en mag; het hoort gewoon bij het werk 
als vrijwilliger.” Het is de taak van Dirk om ‘de echte 
mannenklusjes’ af te handelen. Op een ladder de 
ramen van de eerste verdieping zemen, schilderen, 
nieuwe kasten ophangen in de badkamer of een 
fiets oplappen. Net als bij de voorjaarsschoonmaak, 
worden ook de mannelijke krachten eens ‘gebundeld’ 

om bijvoorbeeld een drainage aan te 
brengen in een schuurtje. “Dan eet je 
tussen de middag gezamenlijk en daar 
geniet je dan van”, aldus Dirk. 

Waardering
Aan alles merk je dat de vrijwilligers 
gewaardeerd worden door medewer-
kers en bewoners. Nellie heeft eens 
heel de adressenlijst van de kerkbode 
afgebeld om nog meer vrijwilligers te 
werven. “Twee daarvan zijn gebleven. 
De meeste mensen hebben al wat 
of kunnen niet.” Anneke is drie jaar 
geleden opgebeld en heeft direct 
toegezegd. Margot is nu vijf jaar 
avondschoolvrijwilliger, maar ging 
daarvoor al met de bewoners naar de 
kerk. Dirk heeft na zijn verhuizing zelf 
aangeklopt bij Adullam. “Mijn taken 
waren toen nog niet duidelijk, maar 
ik weet wel dat ik direct het gevoel 
had dat alle vrijwilligers hier welkom 
zijn.” En dat ze welkom zijn, blijkt uit 
alles. Terwijl de koffie voor hen wordt 
ingeschonken, brandt de zon steeds 
feller. Zo staan de vrijwilligers letterlijk 
in het zonnetje …Een frisse kamer en schone fonteintjes, Nellie zorgt ervoor.

Margot: “Een bewoner 

kwam twee trappen omhoog 

om te zeggen dat ze me 

miste. Dat doet je wat.”
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Kleurplaat

Beste allemaal, 

Wanneer je deze keer een prijs wilt winnen, 

zul je de kleurpotloden uit de kast moeten 

pakken. Reken de sommetjes uit en pak de 

kleur die bij het antwoord hoort. Soms zie je 

geen sommetje staan, dan mag je zelf een 

mooie kleur kiezen. Veel kleurplezier!

De mooi ingekleurde plaatjes zie ik graag 

vóór D.V. 16 oktober a.s. in de bus. Je kunt 

deze sturen naar:

Puzzelpost Adullam

Mineke van Dijk

Van den Broekestraat 31

7462 VP Rijssen

1 = bruin

2 = rood

3 = blauw

4 = geel

5 = zwart

6 = oranje 

7 = roze

8 = paars

9 = groen

10 = wit

Voor de jeugd

Henk van Rijswijk uit ’s-Gravenzande (7 jaar)Annet de Heer uit Waddinxveen (11 jaar)Mariëlle Diepeveen uit Veenendaal (13 jaar)

Gefeliciteerd!De prijswinnaars van de vorige keer zijn:

Pak je laarzen, pak je jas

Moeder breidt een wollen das

Loop maar in de regen

Loop maar in de wind

Stamp in de plassen, m’n lieve kind.

34
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Door juffrouw Bep Bron: ‘Gelijk de dauw van Hermon’, L.J. van Valen 

Verhaal

Op weg naar huis komen ze de 
dominee tegen. Als hij het kleine 

jongetje ziet, begrijpt hij gelijk wat de 
ouders van John willen. Naast hen is een 
bevroren plas. De dominee doet een 
gebed en slaat dan een gat in het ijs. Hij 
pakt van het ijskoude water en spren-
kelt het op het hoofdje van de kleine 
John. Onder de koude decemberhemel 
ontvangt John het teken van de doop. 

Als John groot genoeg is, gaat hij naar 
school. Hij is één van de beste leerlin-
gen. Hij is er een beetje trots op. Soms 
roept hij zijn vriendjes bij elkaar om te 
bidden. Hij denkt bij zichzelf: ‘Wat ben 
ik toch een goede jongen. Dat vindt de 
Heere vast ook.’ Wanneer hij achttien 
jaar is geworden, gaat hij helemaal naar 
Aberdeen om voor dominee te leren. 
Hij leert veel, maar hij weet niet dat zijn 
boze hart gereinigd moet worden door 
de Heere. Op weg naar school komt er 
een zware storm opsteken. De veerman 
durft hem de baai van Cromarty niet 
over te zetten. Daar staat hij, midden 
in de storm. Gelukkig heeft een vrouw 
hem gezien. Ze doet de deur van haar 
huisje open en roept: “Kom maar gauw 
binnen! Je kunt hier wel blijven tot de 
storm over is.” Wat is John blij. Zo komt 

hij in het huisje van Hector Holm, een 
man die de Heere liefheeft. In dat huisje 
leert hij meer voor zijn ziel dan op de 
school in Aberdeen. Hij ziet hoe vuil zijn 
hart is. Zo kan hij niet bij God komen. 
Hij moet gewassen worden. Maar hoe 
moet dat? John weet het niet, maar de 
Heere leert het hem: het bloed van Jezus 
Christus reinigt van alle zonden.

In het jaar 1813 wordt John dominee in 
Ferintosh op Black Isle. In de gemeente 
zijn veel kinderen van God. Al snel 
sterft zijn vrouw. Wat is John verdrietig. 
De volgende zondag moet hij voor de 
eerste keer het Avondmaal in Ferintosh 
bedienen. De ouderlingen willen het 
uitstellen, maar dominee MacDonald 
zegt: “Nee, nee! Laat de dood van mijn 

vrouw mij niet tegenhouden om de 
dood van mijn Zaligmaker te gedenken.” 
Er zijn wel tienduizend mensen. Het 
Avondmaal wordt buiten gevierd. De 
dominee preekt over: “Ik zal u Mij onder-
trouwen in eeuwigheid”. De hemelse 
Bruidegom is alles voor hem. Het wordt 
een gezegende zondag.

Dominee MacDonald is vaak op pad met 
zijn merrie. Er zijn nog zoveel streken 
waar het Woord van God nauwelijks 
bekend is. Hij gaat naar het noorden en 
naar de eilanden aan de westkust van 
Schotland. Zijn prediking draagt rijke 
vrucht. Vaak preekt hij in de open lucht. 
Op het eiland Skye staat een oude man 
te luisteren, geleund op zijn herdersstaf. 
De dominee zegt: “Kijk naar deze oude 
man. Waarop rust zijn gewicht? Op zijn 
staf. En waarop rust de staf? Op vaste 
grond. Zo rust een zondaar door het 
geloof op de gerechtigheid van de Zoon 
van God.”

Op een dag wordt de dominee ernstig 
ziek. De dominee voelt dat het sterven 
wordt. Zolang als hij kan, preekt hij. 
De laatste dagen vanaf zijn bed. In de 
kamer naast zijn slaapkamer staat een 
kleine gemeente te luisteren. Op 16 
april 1849 sterft dominee MacDonald. 
Hij is velen tot zegen geweest. In de 
open lucht is hij gedoopt, in de open 
lucht heeft hij het Avondmaal gevierd 
en gepreekt. Nu rust zijn lichaam op 
de begraafplaats van Ferintosh tot de 
jongste dag. 

Het is 12 november 1779. In het noorden van Schotland wordt een jongetje 
geboren: John MacDonald. Zijn ouders willen graag dat John gedoopt wordt. 
Daarom gaan ze op een koude decemberdag op weg naar een dominee in 
de buurt. Wat een teleurstelling; de dominee is niet thuis. Nu hebben ze voor 
niets die lange reis door de kou gemaakt.

John MacDonald, 
de apostel van het noorden

Black Isle, waar John in het jaar 1813 
dominee wordt
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Gemeenten
Bergambacht (OGGiN) € 360,80; 
Capelle a/d IJssel (OGGiN) € 428,70; 
Dinteloord (GGiNbv) € 431,00; 
Doornspijk (HHK) € 35,00; Ede (OGGiN) 
€ 756,10; Ede/Wekerom (OGGiN) 
€ 1.716,25; Elst (OGGiN) € 420,30; 
Gameren (HHK) € 1.293,16; Haarlem 
(HHK) € 26,78; Houten (HHK) 
€ 619,75; Kampen (OGGiN) € 25,00; 
Kampen (OGGiN) € 415,16; Kampen 
(OGGiN) € 25,00; Kerkwijk (HHK)
€ 100,00; Kinderdijk (OGGiN) € 60,00; 
Krimpen a/d IJssel (OGGiN) € 500,00; 
Leersum (OGGiN) € 432,47; Lienden 
(OGGiN) € 253,30; Nieuw-Beijerland 
(OGGiN) € 686,95; Nieuwerkerk (GGiN) 
€ 500,00; Nieuwleusen (HHK) 
€ 15,00; Oldebroek (VOGG) € 1.000,00; 
Oud-Beijerland (OGGiN) € 554,35; 
Ouddorp (HHK) € 20,00; Papendrecht 
(OGGiN) € 4.000,00; Rhenen (OGGiN) 
€ 414,20; Rijssen (HHK) € 75,00; Rijssen 
(OGGiN) € 50,00; Rijssen (OGGiN) 
€ 582,75; Rouveen (OGGiN) € 2.003,70; 
Sint Maartensdijk (OGGiN) € 100,00; 
Sint Maartensdijk (HHK) € 600,00; 
Staphorst (HHK) € 5.131,05; Urk-Elim 
(HHK) € 462,50; Utrecht (OGGiN) 
€ 260,50; Waddinxveen (OGGiN) 
€ 50,50; Waddinxveen (OGGiN) 
€ 58,50; Waddinxveen (OGGiN) 
€ 54,50; Wapenveld-Wezep (HHK) 
€ 350,00; Wapenveld-Wezep (HHK) 
€ 350,00; Woudenberg (OGGiN) 
€ 671,22.                                                   

Particulieren
€ 5,00 JS te V.
€ 8,00 GV te S. 
€ 10,00 HvdB te B. 
€ 12,50 SvD te W. 
€ 15,00 EvdE te SC. 
€ 20,00 CvW te P; AT te G; AvK te N; 
AvK te N; AvK te N. 
€ 25,00 NM te OA. 
€ 45,38 CB te NB; CB te NB; CB te NB. 
€ 50,00 JT te W; TR te R; CS te sG. 
€ 75,00 JK te L. 
€ 100,00 DdJ te HG; HD te KadIJ; GV te 
V; HV te K; HV te K. 
€ 125,00 TvW te S; TvW te S; TvW te S. 
€ 150,00 CB te KadIJ. 
€ 200,00 CvdP te U; JvdP te B. 
€ 250,00 MtB. 
€ 300,00 CvdP te U. 
€ 500,00 EB te KA; JS te D; JS te D. 
€ 561,01 AvLP.
€ 1.000,00 HK te N. 
€ 2.500,00 PvS te H. 
€ 12.500,00 NN.

Legaten en nalatenschappen
AR te IJ € 2.000,00; 
MvW te M € 8.766,83.

Busjes
Ede € 140,00. 

Lingerie
Den Bommel € 1.000,00; Wijk en 
Aalburg € 2.000,00; Waardenburg 
€ 1.000,00; Werkendam € 2.500,00. 

Verkopingen comités 
Geldermalsen € 13.215,00; Rijssen 
€ 6.150,00; Nieuwe Tonge € 2.272,50; 
Doorn € 3.700,00; Nederhemert 
€ 15.000,00; Leerbroek € 8.000,00; 
Ouddorp € 1.500,00; Gouda € 8.800,00; 
Tholen/Stavenisse € 6.725,31.

Diversen
Meisjesvereniging Esther € 320,00; 
Nieuw-Beijerland, verkoping € 588,00; 
T.J. van Poortvliet, kaarten € 25,00; 
W.M. v/d Vlies-Coster, thuisverkoop 
€ 750,00; OGGiN Kampen, vrouwen-
vereniging Dorcas € 1.345,00; M. v/d 
Zwaan-Teeuw, tweedehands kleding 
€ 1.750,00; Tholen, kleding € 860,00; 
Tholen, spaarbusjes Stavenisse 
€ 159,69; Tholen, thuisverkoop 
Stavenisse € 172,50; Sola Scriptura 
Kampen, Bijbellezing 18/4 € 171,95; 
Garderen, krentenbroodactie 
€ 2.427,29; Prosperity & Welfare € 50,00; 
Rijssen, psalmzangavond € 692,00; 
Alblasserdam, kerstkaarten € 978,55; 
comité Alblasserdam, Vogelkrans 
€ 190,00; Prosperity & Welfare 
€ 250,00; Hierden, ontmoetingsdag 
11/4 € 175,00; Stavenisse, oudpapier 
€ 600,00; Rijssen, zangavond 
€ 870,65; Rhenen, rommelmarkt 
€ 500,00; Rijssen, houtproject 
€ 2.000,00; Staphorst, plan-
tenmarkt € 1.357,90; Ermelo, 
diverse acties € 8.500,00; W.H. 
Kik, mylèneparty € 72,30; C. van 

Oort, zelfgemaakte kaarten € 150,00; 
Woudenberg, acties € 1.400,00; 
Waarder, ontmoetingsdag € 360,00; 
Nieuwleusen, verkoping vrouwen-
vereniging € 3.250,00; Waddinxveen, 
zomerzangavond € 645,86; 
Bergambacht, oudpapier € 22.060,00; 
Gouda, tweedehandskleding fam. M.C. 
de Jong € 250,00; Gouda, kaarten v/d 
Herik/De Kok € 350,00; Gouda, cartrid-
ges fam. J. de Jong € 409,53; Gouda, 
bloemen- en plantenmarkt € 600,00;
 Gouda, groenworkshop € 1.130,00;
 Gouda, fietstocht € 1.200,00; Rijssen, 
verkoop muziekboeken € 750,00; 
J. Ruitenberg, zelfgemaakte kaarten 
€ 235,00.

Financiën

drs. P.H.D. van Ree
Als u dit leest, is het jaar 2012 alweer voor het grootste 
gedeelte verleden tijd. Hierbij treft u dan ook de ver-
antwoording aan van de opbrengsten over het tweede 
kwartaal 2012. Eenieder die hieraan op welke manier 
dan ook heeft bijgedragen, zeggen we hiervoor van 
harte dank.
In dit kwartaal waren de opbrengsten zonder de nalaten-
schappen € 332.000,00, wat € 37.000,00 meer is dan vorig 
jaar. Deze hogere opbrengst is met name veroorzaakt 
door meer ontvangsten via het Donatiefonds. Uit nala-
tenschappen werd dit kwartaal € 9.000,00 ontvangen.
Ook kunnen we nu de ontvangsten weergeven over het 
eerste halfjaar 2012. In deze periode werd  ontvangen 
zonder nalatenschappen € 464.000,00 en uit nalaten-
schappen € 82.000,00. Deze bedragen waren vorig jaar 
€ 434.000,00 en € 55.000,00. In beide gevallen werd in 
het eerste halfjaar dus meer ontvangen dan vorig jaar. 
Dit geeft reden tot dankbaarheid.

We leven in een tijd van eco-
nomische en financiële crisis. In 
verband hiermee heeft de overheid 
diverse bezuinigingsmaatregelen aange-
kondigd. Ook op het gebied van de zorgverlening zal aan-
zienlijk bezuinigd moeten worden. Dit betekent dat ook 
wij rekening moeten houden met lagere inkomsten uit de 
collectieve middelen. Voor ons komt dit extra hard aan in 
verband met onze nieuwbouwplannen. Daarom zijn de 
opbrengsten uit eigen fondsenwerving in deze moeilijke 
tijd voor ons onmisbaar om het niveau van zorgverlening 
voor onze gehandicapten te kunnen handhaven.
Er zijn fondsenwervende organisaties die hun inkomsten 
behoorlijk zien teruglopen en daardoor moeilijk aan hun 
voorgenomen bestedingen kunnen voldoen. Gelukkig 
zien we dit beeld bij ons nog niet. Gezien onze erva-
ringen in het verleden, vertrouwen we erop dat onze 
achterban ons royaal blijft steunen.

Overzicht ontvangsten Donatiefonds

 2e kwartaal 2012:
 Aantal Bedrag
Donaties 8.191 € 65.477,00
Giften  € 89.947,09

Steun achterban onmisbaar

€ 464.000

Doelstelling 2012
€ 1.200.000

1.000.000
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Nieuwe stand 
t/m tweede 
kwartaal 2012
(excl. nalatenschappen)
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Als we bezig zijn met de bericht-

geving voor de pagina’s ‘Samen 

Werken’ van ons contactblad, 

denken we weleens: hoe zou 

Adullam eruitzien zonder al dat 

vrijwilligerswerk met de vele acti-

viteiten die ondernomen worden. 

We herinneren ons nog goed 

hoe we met weinig vrijwilligers 

begonnen zijn om Veldheim te 

Ede te helpen verbouwen. Kijken 

we nu landelijk, dan is dat aantal 

vele malen vermenigvuldigd. 

Wat wordt er veel ondernomen 

en georganiseerd. Ook nu kunt 

u weer een indruk krijgen van 

enkele activiteiten die plaatsvon-

den of D.V. zullen plaatsvinden.

H. Compagner

  D.V. 13 oktober 2012 
Comité Krimpen aan den IJssel; Adullam-verkoping; van 
10.00 tot 16.00 uur; evenemententerrein bij ‘De Tuyter’, 
Nachtegaalstraat; ruim 120 kramen en leuke activiteiten. 

  D.V. 27 oktober 2012 
Comité Bergambacht; jaarlijkse verkoping; van 10.00 tot 
15.00 uur; verenigingsgebouw ‘De Schakel’.

  D.V. 3 november 2012
Comité Geldermalsen; verkoping; van 10.00 tot 15.00 uur; 
bedrijfshal van Gebr. Van Doorn, Laageinde 15.

  D.V. 10 november 2012 
Comité Maartensdijk; herfstmarkt; van 10.00 tot 14.30 uur; 
Dijckstate (opbrengst deels voor Adullam).

  D.V. 10 november 2012 
Comité Tholen/Sint Philipsland; verkoping; van 10.00 
tot 12.30 en van 13.30 tot 15.00 uur; verenigingsgebouw, 
Voorstraat 36 te Sint Philipsland. 

  D.V. 24 november 2012
Vrouwenvereniging Tabitha; verkoping; van 10.00 tot 15.00 
uur; verenigingsgebouw van de Oud Ger. Gem. in Ned. 
Leersum, Koningin Julianalaan. 

U bent welkom

Fiets- en marktdag

Verkoping Garderen

De fiets- en marktdag t.b.v. Adullam, 
gehouden in Doornspijk/Elspeet/
Nunspeet, had weer een goede 
deelname met een mooi resultaat. 
Grotendeels verliep de dag droog, 
maar de bewolking overheerste en 
om 10.00 uur regende het even. 
Toch gingen er nog  ongeveer 900 

deelnemers op de pedalen. Er werd 
opgemerkt dat het een erg mooie 
route was. Ook op de markt te 
Doornspijk was het gezellig druk en 
werd er over het algemeen goed ver-
kocht. De inwendige mens werd ook 
goed versterkt; broodjes hamburger 
en -kroket vonden gretig aftrek, 

Met dankbaarheid mogen we terugzien op de verkoopdag van 10 juli jl. 
De opening en sluiting werden verzorgd door ds. W. Pieters. Om 10.00 uur 
begon de verkoop. Velen kwamen om hun inkopen te doen bij de enthou-
siaste verkopers. De kinderen konden zich vermaken bij het springkussen 
en de spelletjes en veel kinderen deden de woordzoeker. Midden op het 

plein was de ontmoetingsplaats en 
onder het genot van een kopje koffie 
of thee met wat lekkers, kon er met 
bekenden bijgepraat worden.
De opbrengst van deze dag was 
€ 11.343,80. Een heel mooi bedrag is 
weer bijeengebracht.
We bedanken alle standhouders en 
de vele vrijwilligers. Op de achter-
grond wordt veel werk verricht wat 
niet direct voor iedereen zichtbaar 
is, maar wel onmisbaar. Iedereen die 
meegeholpen heeft, op welke manier 
dan ook: hartelijk bedankt!

Samen werken

Opgave voor de pagina’s  ‘Samen werken’
Heeft u mededelingen, aankondigingen, andere berichtjes of verslagen? Stuur uw bijdrage, met foto, liefst digitaal, naar:

De heer H. Compagner
Nieuwendijk 5a
8028 RS Zwolle
T 0529 42 74 77
hcompagner@solcon.nl

Inlevertijd voor het 
decembernummer: vóór 
D.V. 1 november a.s.
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Adullam 
fietstocht 
Staphorst

Actieve dame

Activiteiten comité 
Tholen/Sint Philipsland
D.V. donderdag 27 september a.s.; kinder-
kledingverkoop. Kleding voor kinderen en jonge 
damesmode, D&M Fashion. Van 10.00 tot 12.00 
uur in de zaal van de Ger. Gem., Schoolstraat 
2 te Scherpenisse en van 14.00 tot 20.00 uur 
in Woonzorgcomplex Scheldeoord, Weth. C.J. 
Moerlandstraat te Stavenisse
D.V. woensdag 10 oktober a.s.; najaarsver-
koping; van 14.00 tot 17.00 uur op het terrein 
‘Sierbestrating van Haaften’, Pilootweg te Stavenisse

Verkoping en 
zendingsdag Montfoort 

Comité Montfoort hoopt op D.V. 29 september 
a.s. een verkoping met aansluitend een zen-
dingsmiddag te houden. ’s Morgens om 9.30 uur 
begint de verkoping in Atrium tegenover de kerk 
met o.a. kramen van Adullam, Bonisa, Woord en 
Daad, Jafeth, GBS en anderen. Tussen de middag 
kunt u overblijven om bv. een broodje worst of 
een kom lekkere erwtensoep te nuttigen. In de 
middagdienst, die om 14.00 uur  zal aanvangen, 
hopen de predikanten Van Andel, Mulder en Roos 
te spreken. De opbrengst van de verkoping is voor 
verschillende doelen.

Verkoping Bergambacht 
Op D.V. 27 oktober 2012 a.s. is er weer een 
verkoping in verenigingsgebouw ‘De Schakel’ te 
Bergambacht. Voor al uw wekelijkse boodschappen 
kunt u hier terecht. Verder is er kleding, lingerie, 
boeken en spelletjes. Ook is er een kraam met twee-
dehands spullen. U kunt een kopje koffie met wat 
lekkers verkrijgen en voor de lunch is er vast ook wat 
voor u bij. De verkoping is van 10.00 tot 15.00 uur.

In totaal namen 441 fietsers deel 
aan de fietstocht van Adullam 
te Staphorst, die jaarlijks op de 
laatste zaterdag van de maand juni 
gehouden wordt. De route voerde 
de fietsers langs de streek met 
zijn prachtige boerderijen en over 
rustige landwegen en fietspaden. 
In de route was ook een bezoek 
opgenomen aan woonlocatie 
Lindenheim en logeerhuis De 
Lindenhof te Staphorst. Hiervoor 
was veel belangstelling. Onderweg 

waren prima rustmoge-
lijkheden met diverse 
consumpties. Frisdrank 
en ijs vielen bij de deelne-
mers, mede vanwege het 

prachtige weer, bijzonder in de 
smaak. Bij het eindpunt was een 
verkooptafel aanwezig. Ook de 
visboer deed goede zaken. Deze 
fietstocht heeft, mede dankzij de 
bijdrage van sponsoren, het mooie 
bedrag van € 4.200,- opgeleverd. 
Het comité bedankt iedereen die 
aan deze fietstocht heeft bijge-
dragen en de vrijwilligers die zich 
hiervoor hebben ingezet.

Deze jongedame, Anita de Vroed (bewoner 
van Lindenheim), is actief geweest tijdens 
de georganiseerde fietstocht te Staphorst 
door zelf verkoopactiviteiten te ontplooien. 
Daardoor kon ze een envelop met maar liefst 
€ 120,- overhandigen. Fantastisch dat ook 
bewoners zoiets organiseren.

evenals de koffie, pudding-
broodjes, vis etc. Al met al kon 
dit jaar het mooie bedrag van 
€ 9.800,- overgemaakt worden 
naar Adullam. Langs deze weg 
ook iedereen bedankt, o.a. voor 
het sponsoren en wie op welke 
manier ook geholpen heeft. 
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Vrijwilligers in het zonnetje Oproep

Doet u ook vrijwilligerswerk voor 

Adullam? Of kent u iemand in uw 

omgeving die zich vrijwillig voor 

Adullam inzet? Maak er melding 

van! Op deze pagina zetten we ‘onze’ 

vrijwilligers in het zonnetje! U kunt een 

stukje tekst met foto (maximaal een 

half A4’tje) opsturen of mailen naar: 

Adullam-contact

Postbus 19

3770 AA Barneveld

jvanvelthuizen@adullamzorg.nl

Bunschoten   |   Veenendaal   |   Werkendam   |   Hardinxveld-Giessendam

Onze advocaten zetten uw belangen op scherp. Met de 
juiste balans tussen aandacht en afstand. Breedte en 
scherpte. En veelzijdigheid en specialisme, onder andere 
op het gebied van familierecht, arbeidsrecht, bouwrecht, 
onder nemingsrecht en letselschaderecht. 

Advies nodig?
www.bvd-advocaten.nl

Recht doen
Met gevoel voor menselijke verhoudingen

BRUIDSHOEDEN GRAAG OP AFSPRAAK • MA. GESLOTEN • DI. T/M VR. 09.30 - 17.30 UUR
ZA. 09.30 - 17.00 UUR • DO . KOOPAVOND 19.00 - 21.00 UUR • PARKEREN: KLEIN AMERIKA  

LANGE TIENDEWEG 90 • 2801 KK GOUDA
TELEFOON (0182) 524 421 

WWW.MATELOOTJE.NL

KOMT U ONZE
WINTER COLLECTIE 

BEKIJKEN?  
DAMES- EN HERENHOEDEN, 

TASSEN, SJAALS EN HANDSCHOENEN.

Afscheid H. Vlot van 
comité Doorn
Jarenlang was mevrouw H. Vlot-van 
Gent actief voor onze Stichting. Aan huis 
verkocht zij lingerie, afwasborstels en 
vele andere handige en nood-
zakelijke dingen meer. Vanaf de 
oprichting van het comité was 
zij een gewaardeerd lid. Niets 
was haar teveel. Haar zolder 
fungeerde als opslagplaats voor 
de talrijke dozen met verkoop-
materiaal. Tijdens de onlangs 
gehouden verkoping in de 
Gisbertus Voetiusschool te Doorn, 
is afscheid van haar genomen. 

Ouderling C. Bos sprak haar toe en comi-
télid A. van Dorland overhandigde haar 

een boeket. De jaren tellen en dat merkt 
mevrouw Vlot. Het wordt voor haar tijd 
om rustiger aan te doen. Wij zijn haar 
dankbaar voor haar tomeloze energie en 
inzet voor Adullam.40

A
d

u
ll

a
m

  
co

nt
ac

t  
 • 

  s
ep

te
m

be
r 2

01
2



Onder redactie van Mien van Ginkel

We zijn getrouwd!

Everine van 
den Top (De 
10 Domeinen, 
nu Veldheim) 
huwde 8 juni jl. 
met Ewout de 
Koning.

Wilma 
Vos (DAC 

Kroonheim) 
trouwde 12 

mei jl. met 
Kees van 

den Hoorn. Op 20 juni jl. 
gaven Marcelus 
Oostdijk 
(Centraal bureau) 
en Martine 
van der Wilt 
(Maanderheim) 
elkaar het 
ja-woord.

Op 24 mei jl. trad Fenneke Bout (DAC 
Kroonheim) in het huwelijk met Reijer Post.

Eke van der Woude (De 
10 Domeinen) en Roel 

Hendriksma trouwden 
27 juni jl.

De grote dag voor 
Marienke Vuijk 

(Zuiderheim) en Reijer de 
Bruijn was op 19 juli jl.

Martje van de Meer 
(Lindenheim/De Lindenhof ) 
en Eduard Landwaart 
werden 8 juni jl. een paar.

Even buurten

Een bezoek aan Kroonheim 
door de medewerkers van het 
Centraal bureau tijdens hun 
jaarlijks personeelsuitje, leverde 
hen een goed beeld op van de 
zorg en de begeleiding aldaar. 
Maar vooral het ervaren hoe het is 
om iemand te begeleiden bij een activi-
teit die je misschien veel sneller en met minder 
moeite zélf even had gedaan, alsook het daadwerkelijk 
met de Kroonheim-deelnemers een activiteit doen, 
maakte veel indruk. Aan het einde van de ochtend 
hadden de ‘Barnevelders’ elkaar veel te vertellen over 
alles wat ze met de Kroonheimers hadden gedaan! 
Kroonheim, bedankt voor de leerzame ochtend!

Leerzaam uitje

Vlagvertoon!
Bij Muiderheim ging de vlag 
uit voor Laura Balkenende! 
Zo hoort het ook als je van 
school gaat, toch? Laura gaat 
nu aan de slag op Horstheim.
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Even buurten

Vakantiewerk?!
Vijf vriendinnen hielden vakan-
tie in de buurt van Molenheim 
en Polderheim. Bijzonder? Nee, 
dat niet, maar wél hun spon-
tane aanbod om daar dan maar 
even de handen uit de mouwen te 
komen steken! Met dat aanbod wist 
de leiding wel raad: de ramen van 
zowel Molenheim als Polderheim 

werden gezeemd en de medicijn-
kasten en voorraaddozen werden 
eens grondig schoongemaakt. 
Nogmaals bedankt! Wie volgt?

Lekker bezig

Op bezoek in Staphorst

Mooi weer en water, dat past prima bij elkaar. 
Ook op Kroonheim, zoals u ziet. Lydia Jansen en 
Maarten van Laar genoten ook van het mooie 
weer. Lekker bezig zijn met water is dan heerlijk!

Met veel interesse werd geluisterd 
naar Gerwin van Asselt, die als deel-
nemer van kinderboerderij Samenzó, 
uitleg gaf aan comitéleden uit regio 

Noordoost. De comitéleden 
waren 24 mei jl. ’s avonds in 
Staphorst bij elkaar, waar zij 
hoorden wat er zoal gebeurt 
binnen de voorzieningen en 
wat gedaan wordt met de 
opbrengsten waarvoor zij 
zo hard werken. Daarnaast 
brachten ze een bezoek aan 

de kinderboerderij en kringloop-
winkel De Horstenaar en kregen zij 
op Horstheim een presentatie. Een 
waardevolle avond!

Plezierritjes

Zo te zien was het wel 
even wennen voor 
Stefanie, maar wat zullen 
zij én andere logés van 
De Mantelienge genieten 
van hun ritjes door de 
tuin, met deze prachtige, elektrische driewielfiets! 
De vrouwenvereniging van de Oud Ger. Gem. in 
Ned. te Oosterland zorgde voor dit geweldige 
geschenk. Hartelijk dank!

Ook dit jaar levert DAC Horstheim/Druivenstein weer graag 
uw eindejaarspakketten! U kunt kiezen uit drie soorten 
pakketten: een rieten mand, een rieten dienblad of een 
koelfietstas. Alle met praktische inhoud. Tevens bestaat 
de mogelijkheid om extra artikelen die door de DAC-
deelnemers zijn gemaakt, of desgewenst 
andere producten, toe te voegen. Voor 
meer informatie kunt u terecht bij Jintie Roo, 
tel. (0522) 46 26 64 of jroo@adullamzorg.
nl. Niet alleen de ontvanger van zo’n pakket 
maakt u er blij mee, maar ook de DAC-
deelnemers die zich altijd met veel plezier 
inspannen om iets moois te leveren en die 
uw bestelling graag tegemoet zien!

Eindejaarspakketten
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Voor de meesten alweer een begrip. Dit 
jaar zijn er weer veel activiteiten voor 
jong en oud.
Voor de kinderen zijn er skelters, een 
springkussen, een creatief-kraam waar 
jullie wat moois kunnen maken en nog 
veel meer.
De huifkartocht is leuk voor iedereen; 
hij gaat door de mooie omgeving 
rondom Kroonheim.
Natuurlijk hoeft u geen eten en drinken 
mee te nemen, want dat is volop te 
verkrijgen voor het goede doel. Verder 
zijn er veel kramen, verdeeld over heel 
het terrein, waar u gezellig uw inkopen 

kunt doen. Het assortiment is te 
groot om op te noemen ...

Ook winkeltje ‘t Hofje 
heeft veel aanbiedingen 
in o.a. lingerie en leuke 
cadeauartikelen. Onze 
theeschenkerij is vergroot, 
zodat gasten die in de zomermaanden 
langskomen, eventueel ook binnen 
koffie of thee kunnen drinken! Wil uw 
vereniging een dagje uit en wilt u een 
mooie tussenstop maken? Bel mevrouw 
Van de Pol voor de mogelijkheden, tel. 
(0577) 40 14 73 of 06 51 43 09 40.

De Open Dag van Veldheim heeft 
plaatsgevonden op 2 juni jl. Hoe kijken 
wij als comité op deze dag terug? 
Allereerst hebben we het gelukkig erg 
getroffen met het weer! Niet te warm, 
niet te koud en daardoor was het ideaal 
verkoopweer!
Wat was er allemaal te zien en te doen 
tijdens deze Open Dag? Bijgaande foto 
wijst voor zich: een ritje op een kameel. 
Dit vraagt wat handigheid; je stapt 
immers niet dagelijks op zo’n beest.
Een treintje dat uit rijden ging voor de 
jongere kinderen, 

een springkussen en een ritje met de 
huifkar: het kon allemaal!
De kleurplaten konden ingeleverd 
worden bij een stand op de markt en 
bij inlevering kregen de kinderen alvast 
wat lekkers voor de moeite. We willen 
bij deze ook de winnaars van de 
kleurplatenactie bekendmaken. 
Jullie kunnen snel een cadeautje 
thuis verwachten:
Pieterelle van Gent uit Ede, 
Bastiaan v/d Berg uit Wekerom, 
Derk van Lagen uit Ede, Agnieta 
Kampert uit Wekerom en Jesse 
Hardeman uit Wekerom. Van harte 
gefeliciteerd allemaal!
De sfeer was gezellig en de markt 
is ook goed bezocht. De gehele 
dag door was het gezellig druk. 
Fijn dat jullie allemaal gekomen zijn, als 
trouwe bezoekers, om een steentje bij 
te dragen.

Hopelijk weer tot 
ziens D.V. volgend jaar.

Comité Ede

Tot ziens in Uddel!

Open Dag/verkoping Kroonheim
D.V. donderdag 18 oktober a.s. 

(in de herfstvakantie) is het weer onze   Kroonheim-dag!

Verslag Open Dag/verkoping Veldheim

Open Dag/verkoping

Ons winkeltje en de theeschenkerij 
zijn geopend op dinsdag- t/m zater-
dagmiddag van 13.30 tot 16.30 uur. 
De vrijwilligers van winkeltje ‘t Hofje 
heten u van harte welkom!
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Kaartenactie

Op Veldheim wordt op dit moment weer hard gewerkt aan 
het inpakken van de kaarten. Uiteraard hopen we dat u er 

veel (ver)koopt, zodat wij er veel in kunnen blijven pakken. 

Comités/verkooppunten kunnen de kaarten bestellen via 
Veldheim. Om een en ander goed en naar tevredenheid te laten 
verlopen, hebben wij het volgende voor u op een rij gezet:
•	 Om	het	klaarmaken	van	de	bestelling	voor	ons	wat	gemak-

kelijker te maken, heeft het onze voorkeur als u uw bestelling 
via de mail aan ons doorgeeft: jwkapaan@adullamzorg.nl.

•	 Wilt	u	toch	liever	telefonisch	uw	bestelling	plaatsen	of	heeft	u	
een vraag? Dan kunt u ons bereiken tussen 9.30 en 15.00 uur.

 Wij zorgen er graag voor dat uw bestelling op tijd klaar is. Dit 
kan alleen als u tijdig uw bestelling plaatst.

 U kunt de kaarten die u dit jaar via Veldheim besteld en niet 
verkocht hebt, retourneren t/m D.V. eind februari 2013. 

 Op Veldheim hebben we nog meer soorten kaarten; dit zijn 
series van vorig jaar. Deze passen helaas niet in dit blad. Als 
u wilt weten welke kaarten dit zijn, mag u ons gerust even 
bellen.

DAC Veldheim
Contactpersoon: 
Jan Kapaan
Bovenbuurtweg 33
6717 XA Ede
T 0318 64 83 39

Particulieren kunnen de kaarten bestellen/kopen 
via hun dichtstbijzijnde comité/verkooppunt. Zie 
hiervoor de adressen op de pagina hiernaast.

Alvast hartelijk dank voor uw bestelling!

Kerst- en nieuwjaarskaarten 2012
De verkoopprijzen van de kaarten zijn 
als volgt:
•	 Enkele	kaarten	(5	in	een	pakje):	€	1,-
•	 Enkele	kaarten	met	envelop	(4	in	een	

pakje): € 1,-
•	 Dubbele	kaarten	met	envelop	(4	in	een	

pakje): € 1,50

We willen dit jaar onze oude kerstkaarten 
opruimen. Op Veldheim zijn alle oude pakjes 
kaarten in een ‘assortimentsdoos’ gedaan. 
Deze dozen kunt u, als comité/verkooppunt, 
voor een leuke prijs via Veldheim bestellen. 
Wilt u hierover meer weten? Belt u dan even 
naar de kaarteninpakkers van Veldheim!

Dickie geniet altijd erg van het inpakken van de 
kaarten!

Blanco 1106 (dubbele kaart)

GKVN 1103 (enkele kaart met envelop)

GKVN 1203 (ansichtkaart)

GKVN 1102 (ansichtkaart)

GKVN 1206 (ansichtkaart)

VN 1201 (enkele kaart met envelop)

GKVN 1104 (dubbele kaart)

GKVN 1101 (enkele kaart 
met envelop)

GKVN 1204 (ansichtkaart)

GKVN 1207 (ansichtkaart)

BWNJ 1202 (ansichtkaart)

GKVN 1105 (dubbele kaart)

44

A
d

u
ll

a
m

  
co

nt
ac

t  
 • 

  s
ep

te
m

be
r 2

01
2



Adressen Fondsenwerving

Zoals gebruikelijk in het 
septembernummer, 
treft u hiernaast een 
up-to-date overzicht 
aan van alle verkoop- 
en verzameladressen 
en organisatrices van 
visiteavondjes. U bent 
van harte welkom!

TIP: knip deze pagina 
uit en bewaar deze! U 
kunt dan later in het 
jaar eenvoudig zien 
waar u bijvoorbeeld 
een verantwoord 
cadeau kunt kopen. 

Vl verkoopadres 
lingerie

Vd verkoopadres 
diversen

Vld verkoopadres 
lingerie en 
diversen

Va verzameladres; 
 1: postzegels, 

kaarten e.a. 
 2: antiek
 3: spaarpunten
Ov organisatrices 

visiteavondjes

Plaats Naam Adres Postcode Telefoonnummer Soort
Achterberg Mw. J. van Hattem Ruiterpad 35 3911 SK (0317) 61 33 02 Vld
Breukelen Mw. D. Hogenhout Straatweg 41 3621 BH (0346) 26 56 73 Vd
Bruinisse Mw. C. de Bruine Singel 13 4311 HZ (0111) 48 17 40 Vl+Va3
Den Bommel Mw. H. Berkenbosch-Huizer Molendijk 82 3258 LN (0187) 61 19 33 Vld
Doorn Mw. H. Vlot Drift 16 3941 DC (0343) 41 42 92 Vd
Doornspijk Fam. B. Akster Oude Harderwijkerweg 35 8085 PE (0525) 68 57 51 Vd
Dordrecht Dhr. P.J. van Rooij Jupiterlaan 39 3318 JC (078) 614 21 05 Va1
Elspeet Mw. A. van Asselt Ds. Kalshovenweg 38 8075 AG (0577) 49 13 02 Vl
Elspeet Mw. M. van der Zwaan-Teeuw Diepeweg 1 8075 BX (0577) 49 04 78 Vl+Va2
Geldermalsen Dhr. C. de Bruin Sterappel 7 4191 DM (0345) 57 22 31 Vd
Geldermalsen Mw. H. Hekman Aldenhof 24 4191 NW (0345) 57 51 75 Vd
Geldermalsen Mw. H.P.C. Zondag-de Bruin Pr. Marijkeweg 2d 4191 XL (0345) 57 23 46 Vl
Gouda Mw. C.W. van Zwieten Gravin Jacobastraat 23 2805 PL (0182) 51 87 78 Va1
's-Gravendeel Mw. G.M. de Koning Nieuweweg 4 3295 XS (078) 673 15 71 Vl
's-Gravenpolder Mw. P. Kesselaar Nieuwe Hoondertsedijk 1 4431 RL (0113) 31 14 92 Vl
Groot-Ammers Mw. G. van Spelden-van Oost Achterland 5 2964 LA (0184) 66 34 31 Vd
Hardinxveld-Giessendam Mw. C. Huisman Buitendams 386 3371 BT (0184) 41 68 08 Vd
Hardinxveld-Giessendam Mw. C. van Wingerden Frederikstraat 5 3371 AH (0184) 61 31 91 Vld
Langbroek Dhr. C.D. van der Kooij Margrietlaan 2a 3947 MN (0343) 56 24 62 Vd
Leerbroek Mw. E. Hartman Dr. A. Booystraat 19 4245 LA (0345) 59 98 83 Vd
Leerdam Mw. M. den Hartog Recht van ter Leede 21 4143 LN (0345) 61 73 79 Vd
Lienden Mw. T. Smit-Marelis Wichmanlaan 3 4033 HE (0344) 60 23 18 Vld
Linschoten Mw. L. Belo Engherzandweg 6 3461 AD (0348) 41 91 44 Vld
Maartensdijk Mw. A. Hoogendijk Dorpsweg 176 3738 CL (0346) 21 31 45 Vd
Monster Mw. J. v.d. Meer-Teeuw Rijnweg 216 2681 SW (0174) 24 51 24 Va2
Montfoort Mw. R. de Graaf Baljuwstraat 36 3417 SC (0348) 47 38 62 Ov
Nederhemert Mw. J. van Ooijen-Kolbach Molenstraat 43 5317 JD (0418) 55 27 43 Vd
Nieuwerkerk Mw. N. Dorst-Sulkers Ooststraat 35 4306 AB (0111) 64 23 23 Vl
Noordeloos Fam. A. Bloed Grote Waard 28-1 4225 PB (0183) 58 24 20 Vd
Oldebroek Mw. E. ten Hove Hogebrinkweg 13a 8096 RS (0525) 63 30 84 Vl
Oldebroek Mw. L. Mensink-van de Riet Van Sytzamalaan 30 8096 AS (0525) 63 12 43 Vl
Oosterland Mw. L. Donselaar-Otte Burg. v.d. Havestraat 67 4307 BC (0111) 64 24 38 Vl
Ophemert Fam. E. de Bruin Bommelsestraat 29 4061 RG (0344) 65 13 54 Vd
Ouddorp Mw. H. Grinwis-Grinwis Zeebrekersweg 22 3253 VS (0187) 68 32 44 Vd
Oud-Beijerland Mw. H. Schipper Piet Heinstraat 47 3262 XL (0186) 62 92 68 Vd
Ouderkerk a/d IJssel Mw. A. van der Bas Nieuwlandsekade 35 2935 CG (0180) 68 18 82 Vd+Ov
Overberg Fam. J. van de Waerdt Heuvelsesteeg 1a 3959 BA (0343) 48 18 14 Vl
Putten Mw. G. Heijkoop-Bout Arendstraat 14 3882 JJ (0341) 35 73 06 Vd+Ov
Rijssen Mw. D. Kamphuis Karel Doormanstraat 47 7461 EP (0548) 51 48 72 Vd
Scherpenisse Fam. K. Rink Westkerkseweg 11 4694 CW (0166) 66 25 25 Vd
Sint Philipsland Mw. R. v.d. Reest Hengelosestraat 6 4675 BE (0167) 57 27 88 Vd
Sliedrecht Mw. W.A.E. op 't Hof-van Tilborg Weresteijn 142 3363 BS (0184) 42 02 26 Vld
Sommelsdjik Mw. J. de Geus Kluut 26 3245 TC (0187) 48 94 38 Vl
Stavenisse Mw. G. Roozemond Voorstraat 8 4696 BK (0166) 69 23 84 Vd
Veenendaal Mw. W. van der Geer-de Ruiter Poortjesgoed 54 3904 LD (0318) 51 34 70 Vd
Veenendaal Mw. M. Hop Anjerstraat 18 3905 ZB (0318) 52 64 76 Vd
Waardenburg Mw. D. Klop-Vervoorn Industrieweg 15 4181 CA (0418) 65 23 43 Vl
Waarder Dhr. T. Hogendoorn Oosteinde 16 3466 LA (0348) 50 17 39 Vd
Wekerom Mw. H. Kampert-Teunissen Roekelseweg 25 6733 BN (0318) 46 13 28 Va3
Werkendam Mw. W. Smitsman Koppenhof 11 4251 AH (0183) 50 39 22 Vld
Wijk en Aalburg Fam. R.J. van de Heuvel Anjelierstraat 16 4261 CK (0416) 69 10 43 Vld+Ov
Zegveld Mw. E. van Ingen Rondweg 17 3474 KD (0348) 69 19 32 Vd
Zierikzee Fam. J. Koster H.J. Doelemanplein 15 4301 GC (0111) 41 64 70 Vd

Plaats Naam Adres Postcode Tel. nummer Soort
Ede, Veldheim: Vergeet-mij-niet Jeska van de Veen-Wolf Bovenbuurtweg 33 6717 XA (0318) 64 83 34 Vd; ook voor de tuin- en 

bakkerijproducten

Puttershoek, Waardheim: Bakkerij De Likkepot Wim van Leeuwen Groeneweg 10 3297 LA (078) 676 05 58 bakkerijproducten

Staphorst, Kringloopwinkel De Horstenaar Jintie Roo, Arjanne van Rees Burg. van de Walstraat 27 7951 AK (0522) 46 36 36 Vd

Staphorst, Horstheim: Kerstkaarten Klaasje Dunnink Kerklaan 14 7951 CD (0522) 46 36 35 taarten, cakes e.d.

Uddel, Kroonheim: 't Hofje Fam. G. van de Pol 't Hof 12 3888 MH (0577) 40 84 49 Vld

Postadres/bij geen gehoor: De Grote Geezenhegge 3 3888 LZ (0577) 40 14 73

Uddel, Kroonheim: 't Kroontje Anita Hazeleger, Jennet Vrijenhoek 't Hof 12 3888 MH (0577) 40 84 44 ambachtelijke kaarsen, zeep

Alblasserdam, Wilgenheim: winkel in oprichting Peter van Wijk Rijnstraat 434 2953 CT (078) 700 12 05 Vd; ook voor houten artikelen

Winkeltjes op Adullam-voorzieningen
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Moet je horen.
Eigenlijk is het briljant, zo’n � uitje. Grote mensenmassa? Overkill aan herrie 

en informatie? Als het � uitje gaat, komen mensen in beweging. (En anders de 

trein wel.) Zo zien wij reclame voor ons. Als een boodschap die simpel is 

en overkomt. En vooral: mensen in beweging brengt. We kunnen u een heel 

arsenaal aan � uitjes presenteren, waarmee u online en o�  ine hoorbaar bent. 

U snapt ’m. Misschien moeten we het er eens over hebben. Gijs (0488-484004) 

komt graag met ideeën.

Wilt u onze In Beeld ontvangen?

Vraag ‘m aan op www.g2o.nl
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N I E U W E  L E E S B O E K E N

AL  ONZE UITGAVEN ZI JN OOK IN
UW BOEKHANDEL VERKRI JGBAAR

Elzenkade 6 - Houten
Postbus 150, 3990 DD Houten

Segeersstraat 30
4331 JP Middelburg
Tel. (0118) 61 24 86

Oost-Voorstraat 36a
3262 JE Oud-Beijerland
Tel. (0186) 61 77 24

Breng ook eens een bezoek aan onze boekwinkels in
Houten, Middelburg of Oud-Beijerland

Tel. (030) 637 34 34
Fax (030) 634 66 88

E-mail: boeken@hertog.nl  
www.hertog.nl

INA VAN DER BEEK
Mees en Tijn op de 
vlucht
De neefjes Mees en Tijn 
gaan een dag met papa 
naar Rotterdam. Maar als 
ze per ongeluk op een ver-
keerd station uit de trein 
stappen, loopt het mis.
73 blz. AVI M4 33124709
7,90

ADRI BURGHOUT
Piet Storm gaat door 
het vuur
Piet Storm is redder bij de 
SAR, een reddingsdienst 
van de Luchtmacht. Op een 
dag komt het bericht dat er 
een tanker in brand staat.
94 blz. AVI M5 33125003
5,00
na 31 december 2012 7,50

GISETTE VAN DALEN
Speurtocht in het 
donker
Serie ‘Sem en Sanne’ - 4 
Meester Ruud is jarig en 
hij geeft een feest: een 
speurtocht in het donkere 
bos. Sem en Sanne hebben 
er zin in! Maar... ze zijn 
niet de enigen in het bos.
63 blz. AVI M5 33125065
6,90

SJ. VAN DUINEN
Elske, waarheen?
Elske woont met haar 
vader bij opa en oma op 
de boerderij. Dan leert 
vader een vrouw kennen 
bij wie hij gaat inwonen. 
Elske moet kiezen!
110 blz. AVI M4 33124686
7,90

GERBRAND FENIJN
De Stormvogel
De dag voor Abe en Vossie 
afvaren naar Oost-Indië, 
krijgt Abe een vreselijk 
ongeluk. Vossie moet 
alleen op reis! Hij maakt 
grote avonturen mee.
92 blz. AVI E5 33124723
8,50

GERBRAND FENIJN
Onderduikers op 
Texel
Het is oorlog, de Duitsers 
zijn de baas op Texel. De 
broers Biem en Dikkie be-
leven een aantal angstige 
avonturen. Ze vinden een 
gewonde man, wie is hij?
119 blz. AVI 7 33125096
8,50

SIMONE FOEKENS
Bart op Schiphol
Bart heeft een plan. 
Hij gaat naar Schiphol. 
Alleen! Om opa uit te 
zwaaien. Want opa is 
piloot. Maar Schiphol is 
groot en druk. Bart kan 
opa niet vinden. Wat nu?
67 blz. AVI E4 33124730
7,50

B. HOOGHWERFF
Koningskinderen
Verhalen over Gods werk 
in het Oranjehuis 
Twaalf verhalen. Veel 
prinsen en prinsessen 
uit ons Oranjehuis vrees-
den de Heere. Zij waren 
echte Koningskinderen!
64 blz. 33125089
9,90

ROLAND KALKMAN
Poes loopt weg
De poes van Sam is zoek. 
Sam zoekt met Ron. 
Maar Poes blijft weg. 
Totdat...
Grappig vervolg op 
poes in de klas, voor 
beginnende lezers.
57 blz. AVI E3 33124754
6,90

ROLAND KALKMAN
De beesten-bende
Serie ‘Tinsels’ - 3 
De vakantie in Italië 
verloopt voor Thomas 
en Justine anders dan 
verwacht. Wat gebeurt 
er in het hotel naast de 
camping?
114 blz. AVI E5 33124761
8,50

M.H. KARELS-MEEUSE
Kerstfeest in de verte
Rens wil graag avonturen 
beleven. Hij krijgt op zijn 
tiende verjaardag een 
verrekijker, die van opa is 
geweest. Zou hij er iets 
spannends mee kunnen 
doen?
84 blz. AVI E5 33124822
7,90

BRAM KASSE
De stoutste opa van 
de wereld
Serie ‘Tijs en Jasmijn’ - 7
Oom en juf hebben een 
huis gekocht. Het lijkt wel 
een bouwval! Jasmijn wil 
het opknappen, samen 
met Tijs en opa.
124 blz. AVI M5 33124778
7,50

MARIAN SCHALK-MEIJERING

Boris en Boris
Boris is een hond met 
zwarte krullen. En zijn 
baasje heet... ook Boris! 
Grote en kleine Boris. 
Twee dikke vrienden. Wat 
gebeurt er allemaal?
61 blz. AVI M4 33124693
3,90
na 31 december 2012 5,90

TEUNIE SUIJKER
Koen en Saar, 
welkom in groep 1
Koen en Saar worden 4 jaar! 
De eerste week op school is 
wel spannend. (Voor)lees-
boek voor kinderen in groep 
1 en voor kinderen die voor 
het eerst naar school gaan.
75 blz. 33124785
8,50

TEUNIE SUIJKER
Brandgevaar
Serie ‘Manege De Driesprong’ - 4

Mirja en Debbie moeten 
een moeilijke beslissing 
nemen over pony Pepsi. 
Ook wordt er op aller-
lei plekken in het dorp 
brand gesticht.
108 blz. AVI E5 33124792
8,50

De jubileum-
leesboekencatalogus 

“Leesprikkel 2012/2013”
is verschenen.

Vraag hem aan 
in uw boekhandel of 

op www.hertog.nl
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beginnende lezers.
57 blz. AVI E3 33124754
6,90

ROLAND KALKMAN
De beesten-bende
Serie ‘Tinsels’ - 3 
De vakantie in Italië 
verloopt voor Thomas 
en Justine anders dan 
verwacht. Wat gebeurt 
er in het hotel naast de 
camping?
114 blz. AVI E5 33124761
8,50

M.H. KARELS-MEEUSE
Kerstfeest in de verte
Rens wil graag avonturen 
beleven. Hij krijgt op zijn 
tiende verjaardag een 
verrekijker, die van opa is 
geweest. Zou hij er iets 
spannends mee kunnen 
doen?
84 blz. AVI E5 33124822
7,90

BRAM KASSE
De stoutste opa van 
de wereld
Serie ‘Tijs en Jasmijn’ - 7
Oom en juf hebben een 
huis gekocht. Het lijkt wel 
een bouwval! Jasmijn wil 
het opknappen, samen 
met Tijs en opa.
124 blz. AVI M5 33124778
7,50

MARIAN SCHALK-MEIJERING

Boris en Boris
Boris is een hond met 
zwarte krullen. En zijn 
baasje heet... ook Boris! 
Grote en kleine Boris. 
Twee dikke vrienden. Wat 
gebeurt er allemaal?
61 blz. AVI M4 33124693
3,90
na 31 december 2012 5,90

TEUNIE SUIJKER
Koen en Saar, 
welkom in groep 1
Koen en Saar worden 4 jaar! 
De eerste week op school is 
wel spannend. (Voor)lees-
boek voor kinderen in groep 
1 en voor kinderen die voor 
het eerst naar school gaan.
75 blz. 33124785
8,50

TEUNIE SUIJKER
Brandgevaar
Serie ‘Manege De Driesprong’ - 4

Mirja en Debbie moeten 
een moeilijke beslissing 
nemen over pony Pepsi. 
Ook wordt er op aller-
lei plekken in het dorp 
brand gesticht.
108 blz. AVI E5 33124792
8,50

De jubileum-
leesboekencatalogus 
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INA VAN DER BEEK
Mees en Tijn op de 
vlucht
De neefjes Mees en Tijn 
gaan een dag met papa 
naar Rotterdam. Maar als 
ze per ongeluk op een ver-
keerd station uit de trein 
stappen, loopt het mis.
73 blz. AVI M4 33124709
7,90

ADRI BURGHOUT
Piet Storm gaat door 
het vuur
Piet Storm is redder bij de 
SAR, een reddingsdienst 
van de Luchtmacht. Op een 
dag komt het bericht dat er 
een tanker in brand staat.
94 blz. AVI M5 33125003
5,00
na 31 december 2012 7,50

GISETTE VAN DALEN
Speurtocht in het 
donker
Serie ‘Sem en Sanne’ - 4 
Meester Ruud is jarig en 
hij geeft een feest: een 
speurtocht in het donkere 
bos. Sem en Sanne hebben 
er zin in! Maar... ze zijn 
niet de enigen in het bos.
63 blz. AVI M5 33125065
6,90

SJ. VAN DUINEN
Elske, waarheen?
Elske woont met haar 
vader bij opa en oma op 
de boerderij. Dan leert 
vader een vrouw kennen 
bij wie hij gaat inwonen. 
Elske moet kiezen!
110 blz. AVI M4 33124686
7,90

GERBRAND FENIJN
De Stormvogel
De dag voor Abe en Vossie 
afvaren naar Oost-Indië, 
krijgt Abe een vreselijk 
ongeluk. Vossie moet 
alleen op reis! Hij maakt 
grote avonturen mee.
92 blz. AVI E5 33124723
8,50

GERBRAND FENIJN
Onderduikers op 
Texel
Het is oorlog, de Duitsers 
zijn de baas op Texel. De 
broers Biem en Dikkie be-
leven een aantal angstige 
avonturen. Ze vinden een 
gewonde man, wie is hij?
119 blz. AVI 7 33125096
8,50

SIMONE FOEKENS
Bart op Schiphol
Bart heeft een plan. 
Hij gaat naar Schiphol. 
Alleen! Om opa uit te 
zwaaien. Want opa is 
piloot. Maar Schiphol is 
groot en druk. Bart kan 
opa niet vinden. Wat nu?
67 blz. AVI E4 33124730
7,50

B. HOOGHWERFF
Koningskinderen
Verhalen over Gods werk 
in het Oranjehuis 
Twaalf verhalen. Veel 
prinsen en prinsessen 
uit ons Oranjehuis vrees-
den de Heere. Zij waren 
echte Koningskinderen!
64 blz. 33125089
9,90

ROLAND KALKMAN
Poes loopt weg
De poes van Sam is zoek. 
Sam zoekt met Ron. 
Maar Poes blijft weg. 
Totdat...
Grappig vervolg op 
poes in de klas, voor 
beginnende lezers.
57 blz. AVI E3 33124754
6,90

ROLAND KALKMAN
De beesten-bende
Serie ‘Tinsels’ - 3 
De vakantie in Italië 
verloopt voor Thomas 
en Justine anders dan 
verwacht. Wat gebeurt 
er in het hotel naast de 
camping?
114 blz. AVI E5 33124761
8,50

M.H. KARELS-MEEUSE
Kerstfeest in de verte
Rens wil graag avonturen 
beleven. Hij krijgt op zijn 
tiende verjaardag een 
verrekijker, die van opa is 
geweest. Zou hij er iets 
spannends mee kunnen 
doen?
84 blz. AVI E5 33124822
7,90

BRAM KASSE
De stoutste opa van 
de wereld
Serie ‘Tijs en Jasmijn’ - 7
Oom en juf hebben een 
huis gekocht. Het lijkt wel 
een bouwval! Jasmijn wil 
het opknappen, samen 
met Tijs en opa.
124 blz. AVI M5 33124778
7,50

MARIAN SCHALK-MEIJERING

Boris en Boris
Boris is een hond met 
zwarte krullen. En zijn 
baasje heet... ook Boris! 
Grote en kleine Boris. 
Twee dikke vrienden. Wat 
gebeurt er allemaal?
61 blz. AVI M4 33124693
3,90
na 31 december 2012 5,90

TEUNIE SUIJKER
Koen en Saar, 
welkom in groep 1
Koen en Saar worden 4 jaar! 
De eerste week op school is 
wel spannend. (Voor)lees-
boek voor kinderen in groep 
1 en voor kinderen die voor 
het eerst naar school gaan.
75 blz. 33124785
8,50

TEUNIE SUIJKER
Brandgevaar
Serie ‘Manege De Driesprong’ - 4

Mirja en Debbie moeten 
een moeilijke beslissing 
nemen over pony Pepsi. 
Ook wordt er op aller-
lei plekken in het dorp 
brand gesticht.
108 blz. AVI E5 33124792
8,50
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INA VAN DER BEEK
Mees en Tijn op de 
vlucht
De neefjes Mees en Tijn 
gaan een dag met papa 
naar Rotterdam. Maar als 
ze per ongeluk op een ver-
keerd station uit de trein 
stappen, loopt het mis.
73 blz. AVI M4 33124709
7,90

ADRI BURGHOUT
Piet Storm gaat door 
het vuur
Piet Storm is redder bij de 
SAR, een reddingsdienst 
van de Luchtmacht. Op een 
dag komt het bericht dat er 
een tanker in brand staat.
94 blz. AVI M5 33125003
5,00
na 31 december 2012 7,50

GISETTE VAN DALEN
Speurtocht in het 
donker
Serie ‘Sem en Sanne’ - 4 
Meester Ruud is jarig en 
hij geeft een feest: een 
speurtocht in het donkere 
bos. Sem en Sanne hebben 
er zin in! Maar... ze zijn 
niet de enigen in het bos.
63 blz. AVI M5 33125065
6,90

SJ. VAN DUINEN
Elske, waarheen?
Elske woont met haar 
vader bij opa en oma op 
de boerderij. Dan leert 
vader een vrouw kennen 
bij wie hij gaat inwonen. 
Elske moet kiezen!
110 blz. AVI M4 33124686
7,90

GERBRAND FENIJN
De Stormvogel
De dag voor Abe en Vossie 
afvaren naar Oost-Indië, 
krijgt Abe een vreselijk 
ongeluk. Vossie moet 
alleen op reis! Hij maakt 
grote avonturen mee.
92 blz. AVI E5 33124723
8,50

GERBRAND FENIJN
Onderduikers op 
Texel
Het is oorlog, de Duitsers 
zijn de baas op Texel. De 
broers Biem en Dikkie be-
leven een aantal angstige 
avonturen. Ze vinden een 
gewonde man, wie is hij?
119 blz. AVI 7 33125096
8,50

SIMONE FOEKENS
Bart op Schiphol
Bart heeft een plan. 
Hij gaat naar Schiphol. 
Alleen! Om opa uit te 
zwaaien. Want opa is 
piloot. Maar Schiphol is 
groot en druk. Bart kan 
opa niet vinden. Wat nu?
67 blz. AVI E4 33124730
7,50

B. HOOGHWERFF
Koningskinderen
Verhalen over Gods werk 
in het Oranjehuis 
Twaalf verhalen. Veel 
prinsen en prinsessen 
uit ons Oranjehuis vrees-
den de Heere. Zij waren 
echte Koningskinderen!
64 blz. 33125089
9,90

ROLAND KALKMAN
Poes loopt weg
De poes van Sam is zoek. 
Sam zoekt met Ron. 
Maar Poes blijft weg. 
Totdat...
Grappig vervolg op 
poes in de klas, voor 
beginnende lezers.
57 blz. AVI E3 33124754
6,90

ROLAND KALKMAN
De beesten-bende
Serie ‘Tinsels’ - 3 
De vakantie in Italië 
verloopt voor Thomas 
en Justine anders dan 
verwacht. Wat gebeurt 
er in het hotel naast de 
camping?
114 blz. AVI E5 33124761
8,50

M.H. KARELS-MEEUSE
Kerstfeest in de verte
Rens wil graag avonturen 
beleven. Hij krijgt op zijn 
tiende verjaardag een 
verrekijker, die van opa is 
geweest. Zou hij er iets 
spannends mee kunnen 
doen?
84 blz. AVI E5 33124822
7,90

BRAM KASSE
De stoutste opa van 
de wereld
Serie ‘Tijs en Jasmijn’ - 7
Oom en juf hebben een 
huis gekocht. Het lijkt wel 
een bouwval! Jasmijn wil 
het opknappen, samen 
met Tijs en opa.
124 blz. AVI M5 33124778
7,50

MARIAN SCHALK-MEIJERING

Boris en Boris
Boris is een hond met 
zwarte krullen. En zijn 
baasje heet... ook Boris! 
Grote en kleine Boris. 
Twee dikke vrienden. Wat 
gebeurt er allemaal?
61 blz. AVI M4 33124693
3,90
na 31 december 2012 5,90

TEUNIE SUIJKER
Koen en Saar, 
welkom in groep 1
Koen en Saar worden 4 jaar! 
De eerste week op school is 
wel spannend. (Voor)lees-
boek voor kinderen in groep 
1 en voor kinderen die voor 
het eerst naar school gaan.
75 blz. 33124785
8,50

TEUNIE SUIJKER
Brandgevaar
Serie ‘Manege De Driesprong’ - 4

Mirja en Debbie moeten 
een moeilijke beslissing 
nemen over pony Pepsi. 
Ook wordt er op aller-
lei plekken in het dorp 
brand gesticht.
108 blz. AVI E5 33124792
8,50
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INA VAN DER BEEK
Mees en Tijn op de 
vlucht
De neefjes Mees en Tijn 
gaan een dag met papa 
naar Rotterdam. Maar als 
ze per ongeluk op een ver-
keerd station uit de trein 
stappen, loopt het mis.
73 blz. AVI M4 33124709
7,90

ADRI BURGHOUT
Piet Storm gaat door 
het vuur
Piet Storm is redder bij de 
SAR, een reddingsdienst 
van de Luchtmacht. Op een 
dag komt het bericht dat er 
een tanker in brand staat.
94 blz. AVI M5 33125003
5,00
na 31 december 2012 7,50

GISETTE VAN DALEN
Speurtocht in het 
donker
Serie ‘Sem en Sanne’ - 4 
Meester Ruud is jarig en 
hij geeft een feest: een 
speurtocht in het donkere 
bos. Sem en Sanne hebben 
er zin in! Maar... ze zijn 
niet de enigen in het bos.
63 blz. AVI M5 33125065
6,90

SJ. VAN DUINEN
Elske, waarheen?
Elske woont met haar 
vader bij opa en oma op 
de boerderij. Dan leert 
vader een vrouw kennen 
bij wie hij gaat inwonen. 
Elske moet kiezen!
110 blz. AVI M4 33124686
7,90

GERBRAND FENIJN
De Stormvogel
De dag voor Abe en Vossie 
afvaren naar Oost-Indië, 
krijgt Abe een vreselijk 
ongeluk. Vossie moet 
alleen op reis! Hij maakt 
grote avonturen mee.
92 blz. AVI E5 33124723
8,50

GERBRAND FENIJN
Onderduikers op 
Texel
Het is oorlog, de Duitsers 
zijn de baas op Texel. De 
broers Biem en Dikkie be-
leven een aantal angstige 
avonturen. Ze vinden een 
gewonde man, wie is hij?
119 blz. AVI 7 33125096
8,50

SIMONE FOEKENS
Bart op Schiphol
Bart heeft een plan. 
Hij gaat naar Schiphol. 
Alleen! Om opa uit te 
zwaaien. Want opa is 
piloot. Maar Schiphol is 
groot en druk. Bart kan 
opa niet vinden. Wat nu?
67 blz. AVI E4 33124730
7,50

B. HOOGHWERFF
Koningskinderen
Verhalen over Gods werk 
in het Oranjehuis 
Twaalf verhalen. Veel 
prinsen en prinsessen 
uit ons Oranjehuis vrees-
den de Heere. Zij waren 
echte Koningskinderen!
64 blz. 33125089
9,90

ROLAND KALKMAN
Poes loopt weg
De poes van Sam is zoek. 
Sam zoekt met Ron. 
Maar Poes blijft weg. 
Totdat...
Grappig vervolg op 
poes in de klas, voor 
beginnende lezers.
57 blz. AVI E3 33124754
6,90

ROLAND KALKMAN
De beesten-bende
Serie ‘Tinsels’ - 3 
De vakantie in Italië 
verloopt voor Thomas 
en Justine anders dan 
verwacht. Wat gebeurt 
er in het hotel naast de 
camping?
114 blz. AVI E5 33124761
8,50

M.H. KARELS-MEEUSE
Kerstfeest in de verte
Rens wil graag avonturen 
beleven. Hij krijgt op zijn 
tiende verjaardag een 
verrekijker, die van opa is 
geweest. Zou hij er iets 
spannends mee kunnen 
doen?
84 blz. AVI E5 33124822
7,90

BRAM KASSE
De stoutste opa van 
de wereld
Serie ‘Tijs en Jasmijn’ - 7
Oom en juf hebben een 
huis gekocht. Het lijkt wel 
een bouwval! Jasmijn wil 
het opknappen, samen 
met Tijs en opa.
124 blz. AVI M5 33124778
7,50

MARIAN SCHALK-MEIJERING

Boris en Boris
Boris is een hond met 
zwarte krullen. En zijn 
baasje heet... ook Boris! 
Grote en kleine Boris. 
Twee dikke vrienden. Wat 
gebeurt er allemaal?
61 blz. AVI M4 33124693
3,90
na 31 december 2012 5,90

TEUNIE SUIJKER
Koen en Saar, 
welkom in groep 1
Koen en Saar worden 4 jaar! 
De eerste week op school is 
wel spannend. (Voor)lees-
boek voor kinderen in groep 
1 en voor kinderen die voor 
het eerst naar school gaan.
75 blz. 33124785
8,50

TEUNIE SUIJKER
Brandgevaar
Serie ‘Manege De Driesprong’ - 4

Mirja en Debbie moeten 
een moeilijke beslissing 
nemen over pony Pepsi. 
Ook wordt er op aller-
lei plekken in het dorp 
brand gesticht.
108 blz. AVI E5 33124792
8,50

De jubileum-
leesboekencatalogus 

“Leesprikkel 2012/2013”
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Vraag hem aan 
in uw boekhandel of 
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IN
A VAN

 DER BEEK
M

ees en Tijn op de 
vlucht
De neefjes M

ees en Tijn 
gaan een dag m

et papa 
naar Rotterdam

. M
aar als 

ze per ongeluk op een ver-
keerd station uit de trein 
stappen, loopt het m

is.
73 blz. AVI M

4 33124709
7,90

ADRI BURGH
O

UT
Piet Storm

 gaat door 
het vuur
Piet Storm

 is redder bij de 
SAR, een reddingsdienst 
van de Luchtm

acht. Op een 
dag kom

t het bericht dat er 
een tanker in brand staat.
94 blz. AVI M

5 33125003
5,00
na 31 decem

ber 2012 7,50

GISETTE VAN
 DALEN

Speurtocht in het 
donker
Serie ‘Sem

 en Sanne’ - 4 
M

eester Ruud is jarig en 
hij geeft een feest: een 
speurtocht in het donkere 
bos. Sem

 en Sanne hebben 
er zin in! M

aar... ze zijn 
niet de enigen in het bos.
63 blz. AVI M

5 33125065
6,90

SJ. VAN
 DUIN

EN
Elske, waarheen?
Elske woont m

et haar 
vader bij opa en om

a op 
de boerderij. Dan leert 
vader een vrouw kennen 
bij wie hij gaat inwonen. 
Elske m

oet kiezen!
110 blz. AVI M

4 33124686
7,90

GERBRAN
D FEN

IJN
De Storm

vogel
De dag voor Abe en Vossie 
afvaren naar O

ost-Indië, 
krijgt Abe een vreselijk 
ongeluk. Vossie m

oet 
alleen op reis! H

ij m
aakt 

grote avonturen m
ee.

92 blz. AVI E5 33124723
8,50

GERBRAN
D FEN

IJN
O

nderduikers op 
Texel
H

et is oorlog, de Duitsers 
zijn de baas op Texel. De 
broers Biem

 en Dikkie be-
leven een aantal angstige 
avonturen. Ze vinden een 
gewonde m

an, wie is hij?
119 blz. AVI 7 33125096
8,50

SIM
O

N
E FO

EKEN
S

Bart op Schiphol
Bart heeft een plan. 
H

ij gaat naar Schiphol. 
Alleen! O

m
 opa uit te 

zwaaien. W
ant opa is 

piloot. M
aar Schiphol is 

groot en druk. Bart kan 
opa niet vinden. W

at nu?
67 blz. AVI E4 33124730
7,50

B. H
O

O
GH

W
ERFF

Koningskinderen
Verhalen over Gods werk 
in het O

ranjehuis 
Twaalf verhalen. Veel 
prinsen en prinsessen 
uit ons O

ranjehuis vrees-
den de H

eere. Zij waren 
echte Koningskinderen!
64 blz. 33125089
9,90

RO
LAN

D KALKM
AN

Poes loopt weg
De poes van Sam

 is zoek. 
Sam

 zoekt m
et Ron. 

M
aar Poes blijft weg. 

Totdat...
Grappig vervolg op 
poes in de klas, voor 
beginnende lezers.
57 blz. AVI E3 33124754
6,90

RO
LAN

D KALKM
AN

De beesten-bende
Serie ‘Tinsels’ - 3 
De vakantie in Italië 
verloopt voor Thom

as 
en Justine anders dan 
verwacht. W

at gebeurt 
er in het hotel naast de 
cam

ping?
114 blz. AVI E5 33124761
8,50

M
.H

. KARELS-M
EEUSE

Kerstfeest in de verte
Rens wil graag avonturen 
beleven. H

ij krijgt op zijn 
tiende verjaardag een 
verrekijker, die van opa is 
geweest. Zou hij er iets 
spannends m

ee kunnen 
doen?
84 blz. AVI E5 33124822
7,90

BRAM
 KASSE

De stoutste opa van 
de wereld
Serie ‘Tijs en Jasm

ijn’ - 7
O

om
 en juf hebben een 

huis gekocht. H
et lijkt wel 

een bouwval! Jasm
ijn wil 

het opknappen, sam
en 

m
et Tijs en opa.

124 blz. AVI M
5 33124778

7,50

M
ARIAN SCHALK-M

EIJERING

Boris en Boris
Boris is een hond m

et 
zwarte krullen. En zijn 
baasje heet... ook Boris! 
Grote en kleine Boris. 
Twee dikke vrienden. W

at 
gebeurt er allem

aal?
61 blz. AVI M

4 33124693
3,90
na 31 decem

ber 2012 5,90

TEUN
IE SUIJKER

Koen en Saar, 
welkom

 in groep 1
Koen en Saar worden 4 jaar! 
De eerste week op school is 
wel spannend. (Voor)lees-
boek voor kinderen in groep 
1 en voor kinderen die voor 
het eerst naar school gaan.
75 blz. 33124785
8,50

TEUN
IE SUIJKER

Brandgevaar
Serie ‘M

anege De Driesprong’ - 4

M
irja en Debbie m

oeten 
een m

oeilijke beslissing 
nem

en over pony Pepsi. 
O

ok wordt er op aller-
lei plekken in het dorp 
brand gesticht.
108 blz. AVI E5 33124792
8,50

De jubileum
-

leesboekencatalogus 
“Leesprikkel 2012/2013”

is verschenen.
Vraag hem

 aan 
in uw boekhandel of 

op www.hertog.nl


