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Inhoud

Regio Noordoost

Regio Midden

Instelling 
Kroonheim 
Uddel 
T 0577 40 84 44

LVG-woning 
De 10 Domeinen 
Uddel
T 0577 40 84 48

Dependance 
Activiteitenboerderij 
Kroonhoeve
Uddel
T 0577 40 12 01

Woonvoorziening 
Maanderheim 
Ede
T 0318 63 23 61

Woonvoorziening 
Borchheim 
Ede
T 0318 64 34 64

Woonvoorziening 
Veluweheim 
Lunteren
T 0318 48 33 11

Dagactiviteitencentrum 
Veldheim 
Ede
T 0318 64 83 33

Instelling 
Muiderheim 
Genemuiden
T 038 385 76 32

Woonvoorziening 
Schoonsterheim 
Staphorst
T 0522 46 39 88

Woonvoorziening 
Lindenheim 
Staphorst
T 0522 46 00 39

Logeerhuis 
De Lindenhof 
Staphorst
T 0522 46 85 74

Dagactiviteitencentrum 
Horstheim 
Staphorst
T 0522 46 36 35

Dependance Zorgboerderij 
Druivenstein 
Staphorst
T 0522 46 26 64

Dependance Kinderboerderij 
Samenzó 
Staphorst
T 0522 46 52 43

Dependance Kringloopwinkel 
De Horstenaar 
Staphorst
T 06 21 41 27 11

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

Regio Zuidwest

Instelling 
Zuiderheim 
Puttershoek
T 078 676 00 20

Woonvoorziening
Molenheim
Alblasserdam 
T 078 699 06 29

Woonvoorziening
Polderheim
Alblasserdam 
T 078 691 88 47

Logeerhuis De 
Mantelienge
Ouddorp
T 0187 68 37 03

Dagactiviteitencentrum
Waardheim
Puttershoek 
T 078 676 34 44

Dagactiviteitencentrum
Wilgenheim
Alblasserdam
T 078 700 12 05

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), Henny van den 
Brink, Woukje Nieuwenhuis-Doornen-
bal, 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
IBAN: NL29 INGB 0004 5368 67
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:
Jan van Velthuizen
jvanvelthuizen@adullamzorg.nl

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: 11.600 

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
IBAN: NL62 INGB 0004 7855 63
IBAN: NL83 RABO 0337 5866 91

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

Zorgtoeleiding 
en informatie
Postadres: Postbus 19
3770 AA Barneveld
T 0342 42 00 12

Adullam is HKZ-
gecertificeerd



Handelingen 4:12a
Onze tekstwoorden spreken van zaligheid. Daartegenover 

staat het woordje rampzaligheid. Het woordje zaligheid 
brengt ons in de staat der rechtheid, waar de eerste mens 
het pronkjuweel van Gods schepping was en in Zijn gunst 
en gemeenschap mocht verkeren. Het woordje rampzalig-
heid brengt ons bij onze diepe val in het paradijs, waar wij 
die zaligheid hebben verloren en diep ellendige, ongelukkige 
schepselen zijn geworden. Ja, dat er buiten de duivel geen 
ongelukkiger schepsel is dan een onbekeerd mens.
Het woordje zaligheid in Handelingen 4, brengt ons naar 
de stilte der nooit begonnen eeuwigheid, waar een Drie-
enig God raad heeft gehouden over een gevallen menselijk 
geslacht, waar de grondslag van de zaligheid ligt van de 
ganse uitverkoren Kerk. Waar het de verkiezende liefde des 
Vaders is, Die Zich een gemeente ten eeuwige leven verko-
ren heeft. Waar het des Zoons liefde is, welke Zich van 
eeuwigheid Borg kwam te stellen, en 
in de volheid des tijds gekomen is om 
door Zijn lijden en sterven, maar ook 
door Zijn opstanding, rampzaligen tot 
de eeuwige gelukzaligheid te brengen. 
Waar het God den Heiligen Geest is ge-
weest, Die het op Zich genomen heeft 
die weldaden toe te passen aan de har-
ten van Zijn volk.
De apostel Petrus had daar proefonder-
vindelijk, zielsbevindelijk kennis aan ge-
kregen. Dat nu nergens zaligheid te vinden of te verkrijgen 
is, buiten dien enige Naam die onder den hemel gegeven 
is, door welken wij moeten zalig worden, welke is Jezus 
Christus den Nazaréner.

Dan beluisteren we zo de woorden van de apostel Petrus: 
“En de zaligheid(…)”. Ach geliefden, allen die dit lezen, van 
jong tot oud, wie wij ook zijn, wat kennen wij van deze 
zaligheid? En dan staat de Heere ook geen handicap in 
de weg, want het werk Gods is hartenwerk. Dan zullen we 
toch eerst recht onze naamloos diepe ellende en ongeluk-
kige staat in beginsel moeten leren kennen en moeten 
gaan inzien dat we geen bestaansrecht noch -grond heb-
ben voor Dien hoge God. Diep ellendig, ongelukkig, arm, 
jammerlijk, blind en naakt. En dat alles door de werking van 
Gods Geest, want Die Geest kan ons enkel maar bekend 
maken wie wij zijn en wat wij geworden zijn door onze 
diepe val in het paradijs, in ons verbondshoofd Adam. 
Maar nu diezelfde Geest, Die overtuigd van zonden, ge-

rechtigheid en oordeel, Die 
Geest leidt ons ook tot de kennis 
dezer waarheid, dat er onder den hemel geen ander naam 
gegeven is door welken wij moeten zalig worden.
Ach geliefden, dat het werk van Gods Geest in de harten 
van zondaren nog eens gehoord zou mogen worden in 
deze bange, geesteloze tijden. Opdat we met de dichter 
in zouden mogen stemmen uit de 68e psalm: ‘Die God 
is mijne zaligheid’. O, de eeuwige rampzaligheid verdient 
en de eeuwige gelukzaligheid uit enkel genade verkre-
gen. Om dan straks eeuwig te mogen zingen van Gods 
goedertierenheid.

Gods Woord mogen we nog onder ons midden hebben, 
ook binnen stichting Adullam. Daarin wordt ons voorge-
houden de dood in de eerste Adam, maar ook dat er nog 

een weg is, dat er nog zaligheid te ver-
krijgen is, en dat door én in Dien tweede 
Adam, den Heere Jezus Christus. Maar 
gedenk, het kan elk ogenblik te laat zijn, 
en zoals de boom valt, zal hij eeuwig 
blijven liggen. 
O, gelukkige Petrus en Johannes, die 
hiervan mochten getuigen en dat het 
Gode behaagd heeft Zijn Zoon in hen te 
openbaren. O, driewerf gelukkig dat volk 
hetwelk het geklank kent: “En de zalig-

heid is in geen ander(…).” Nee, enkel in Jezus Christus en 
Dien gekruisigd. Wat zou het toch groot zijn, met minder 
zal het toch niet kunnen, dat de prediking van den apostel 
Petrus ook voor ons tot zegen zou mogen zijn. Dat alle 
gronden ons ontnomen zouden worden die niet houdbaar 
zijn voor de eeuwigheid, en we als een diep ellendige uit 
gaan leren roepen: ‘O God, zijt mij zondaar genadig’!

‘Genâ o God, genâ hoor mijn gebed’. Als dat waar mag zijn 
door de werking van Gods Geest, dan schiet er enkel maar 
schuld over, opdat er plaats gemaakt zou mogen worden 
voor Die schuldovernemende Borg. Ja, nog éénmaal in 
deze korte meditatie de woorden van Petrus, ja, Gods 
Woord: “En de zaligheid is in geen ander(…).” De Heere 
zegene Zijn Woord aan ons aller hart, Zijn Naam ter eer, 
is onze hartelijke wens en bede. Dat het u allen welga! O 
geliefden, haast en spoed u om uws levens wil, want de 
tijd is nabij. Om nog net bijtijds onze arme ziel gelijk als bij 
een Baruch, als een buit te mogen uitdragen.

ds. Th.L. Zwartbol
Stavenisse

Overdenking

“En de zaligheid 

is in geen ander.”
Handelingen 4:12a
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3 De woonkamer van Zuiderheim zit vol 

met theedrinkers. Te beginnen met 
Willemieke van Stam. Zij is logopediste 
en werkt wekelijks op Zuiderheim en 
Waardheim om bewoners te helpen bij 
het leren van bijvoorbeeld gebaren of het 
oefenen met pictogrammen en verwijzers. 
Pictogrammen zijn plaatjes die gebruikt 
worden om cliënten een bepaalde situatie 
uit te leggen. “Het is voor iedere cliënt 
verschillend, maar ik adviseer vaak om 

de pictogrammen in het zwart-wit af te 
beelden, dat schept meer rust.” Aan de muur 
hangen afbeeldingen van de maan, een 
huis en de zon, ingedeeld in kolommen. 
Zo zien cliënten wat de dag planning 
is. Marianne Noorloos, woonbegeleider 
op Zuiderheim, vult haar aan: “Voor een 
bepaalde bewoner werken wij met foto’s. 
De foto van haar voordeur thuis staat 
symbool voor de dag dat ze naar huis gaat, 
de foto van onze voordeur geeft aan dat ze 

Een jas staat voor ‘naar 

buiten’ en een grote grijze 

mok voor ‘koffiedrinken’. 

Op instelling Zuiderheim 

en DAC Waardheim 

werkt het personeel 

met verwijzers en 

pictogrammen. Op deze 

locaties worden andere 

manieren gebruikt om 

te communiceren met 

cliënten. Sommigen zijn 

doof, slechthorend of 

kunnen niet of nauwelijks 

praten. “Het belangrijkste 

is dat wij onze cliënten 

begrijpen en dat zij zich 

gehoord voelen!”

Tekst: Beppie Pellegrom, Beptekst

Foto’s: J.W.M. Franken

Gebarentaal: zelfs personeel gebruikt het stiekem tijdens vergaderingen. 

Als praten en luister  en niet vanzelfsprekend is…



Communicatie

A
d

u
ll

a
m

  
co

nt
ac

t  
 • 

  s
ep

te
m

be
r 2

01
3

5

bij ons is. Zo kan ze aftellen hoeveel dagen het nog duurt voor 
ze weer naar huis mag. Op deze manier kom je dichter bij de 
belevingswereld van cliënten.” 

Communicatieprofiel
Willemieke leert cliënten ook werken met verwijzers. Dat 
zijn concrete voorwerpen die het communicatieproces 
ondersteunen en houvast geven aan het dagritme. “Het is 
belangrijk dat je altijd hetzelfde middel gebruikt. Een mok staat 
symbool voor ‘koffiedrinken’. Als we dan gaan koffiedrinken, is 
het belangrijk dat we iedere keer dezelfde mok gebruiken, dan 
wordt het herkenbaar.” Willemieke begeleidt cliënten op twee 
manieren. Met de ene cliënt oefent zij bijvoorbeeld wekenlang 
op het duidelijk uitspreken van eigen namen, een andere cliënt 
leert ze stapsgewijs de gebarentaal en met weer een andere 
bewoner oefent ze het praten met de woorden die zij kent. 
“Het is echt nodig! Ik merk soms na een vakantie al hoe 

het achteruit kan gaan!” De andere manier is het geven van 
communicatieadviezen aan het personeel of de ouders. De 
adviezen worden verwerkt in een communicatieprofiel. Hierin 
komt alles te staan wat Willemieke heeft opgemerkt bij een cliënt. 
Ze kijkt naar lichaamstaal, observeert hoe een cliënt aangeeft wat 
hij of zij wil, maar let vooral op welke manier de communicatie 
begrepen wordt. Vervolgens belandt het communicatieprofiel 
bij de begeleider. Marianne: “Het profiel zorgt vooral voor 
bewustwording van de begeleiding. We observeren alerter alle 
gedragingen van die persoon en leren zo goed kijken naar de 
non-verbale communicatie. Het draait er uiteindelijk om dat we 
de cliënt begrijpen, dat hij of zij zich gehoord voelt en dat wij 
kunnen reageren op de uiting van hun wensen. Een cliënt liet zich 
bijvoorbeeld vaak huilend op de grond vallen. Nu de leiding haar 
meer inspraak geeft in de volgorde van haar dagprogramma, is dit 
gedrag sterk verminderd. We weten nu hoe we hier het beste op 
kunnen reageren.”

Gebarentaal als moedertaal
Naast Willemieke en Marianne zit Sabrina*. Sabrina’s zus woont op 
Zuiderheim en is zeer slechthorend. Sabrina is zelf ook doof en dat 
versterkt de onderlinge verbondenheid. Om haar zus en andere 
cliënten te helpen, besloot ze een cursus gebarentaal te geven aan 
het personeel van Zuiderheim. “Ik heb met lesmaterialen, bij-
voorbeeld gebaren op papier, les gegeven aan het personeel. We 
hebben verschillende thema’s behandeld en ik hoop dat ik ervoor 
gezorgd heb dat de gebaren ook echt gebruikt worden in de prak-
tijk.” Liesbeth Kievit, locatiecoördinator op Zuiderheim, lacht: “Zeker 
weten! We zien zelfs dat het personeel tijdens vergaderingen 
stiekem met elkaar praat in gebarentaal. Het valt op dat nieuwe 
medewerkers ook steeds meer ‘met hun handen gaan praten’, we 
nemen het van elkaar over.” Sabrina’s zus leert de leiding soms ook 
een nieuw gebaar of corrigeert hen. Voor haar is gebarentaal nu 
eenmaal haar moedertaal. Marianne: “Laatst was ik op zoek naar 
een cliënt, ik gebaarde naar haar dat ik Mieke* zocht. Ze moest 
lachen en corrigeerde me; ik bleek ‘ik kijk Mieke’ te gebaren. De 
gebaren ‘kijken’ en ‘zoeken’ lijken zoveel op elkaar!”

Gelijkwaardig niveau: letterlijk en figuurlijk
Welke middelen er ook ingezet worden om de communicatie 
tussen cliënten en medewerkers te ondersteunen, uiteindelijk 
draait alles om begrip. Of een cliënt nu een hoger of lager 

Als praten en luister  en niet vanzelfsprekend is…

“Goede onderlinge 
communicatie zorgt voor 
de beste begeleiding”

Willemieke: Communicatieadviezen geven aan 
het personeel of de ouders.
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de dag des HEEREN?
Hoe lief is u
Allerlei wetgeving in ons land heeft er mede toe bijgedragen dat de zondag meer en 

meer als een gewone dag wordt gezien. Nog afgezien van het feit dat deze dag met sport 

en spel door miljoenen in ons land wordt doorgebracht. Heeft u dat nog iets te zeggen? 

Of zijn wij het zo gewoon gaan vinden dat we onze schouders er maar over ophalen 

en daarmee zeggen: ‘Er is toch niets meer aan te doen...?’ 

Het is onze dure plicht om de dag des HEEREN waar te nemen zoals de HEERE het 

Zelf ingesteld heeft in Zijn Woord.
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rdering van de Zondagsrust en de Zondagsheiliging

Fred. v.d. Paltshof 15    •    3911 LA Rhenen    •    T  (0317) 61 43 98    •    F  (0317) 61 60 44    •     info@verenigingzondagsrust.nl    •    ING 878.628

DOELSTELLING
Onze vereniging probeert landelijk de zondagsont-

heiliging te bestrijden en de zondagsrust te bevor-

deren. Moge onder de inwachting van Gods zegen 

onze geringe arbeid tot een zegen gesteld worden.

OOK LID WORDEN?
Bent u ook verontrust over de steeds verdergaande ontwikkelingen waardoor 

de zondagsrust in ons land meer en meer in het geding is? Voor slechts 1 euro 

per jaar bent u lid van de vereniging. U kunt voor opgave naar ons kantoor 

bellen, faxen of mailen. Of stuur een kaartje naar ons antwoordnummer. 

Bij voorbaat hartelijk dank!

G E D E N K  D E N  S A B B AT D A G ,  D AT  G I J  D I E N  H E I L I G T .

Ik wil mij hierbij aanmelden als lid van uw vereniging en ontvang graag het jaar-

verslag waarin de werkzaamheden van de vereniging worden weergegeven. 

Ik ga akkoord met de minimum contributie van 1 euro per jaar.

Ik wil graag een folder ontvangen over de vereniging en haar werkzaamheden.

Ik wil graag  stickers ontvangen tegen lectuurverspreiding op zondag.

Naam: dhr./mevr.

Adres:

Postcode + Plaats:

Bankrekeningnr.:

Uw ingevulde bon kunt u sturen naar het volgende adres: Antwoordnr. 2218, 3900 ZB Rhenen. Postzegel is niet nodig.

Invulbon
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cognitief niveau heeft, gelijkwaardigheid en waardering 
hebben voor elkaar staat voorop. Toch komt het weleens voor 
dat een medewerker een cliënt niet begrijpt en dat is moeilijk. 
Marianne: “We doen er alles aan om verbale en non-verbale 
communicatie te duiden. Laatst was een cliënt heel boos en 
ik wist niet waarom, hij kon het niet duidelijk maken. We zijn 
tegenover elkaar achter de computer gaan zitten. “Zet alles 
maar in een mail, dan reageer ik daar op”, zei ik tegen hem. 
Doordat hij de kans kreeg om zo zijn gevoelens te uiten, 
was zijn boosheid eigenlijk al gezakt. Hij kreeg het gevoel 
dat hij gehoord werd en dat wij zijn inbreng waarderen.” Dat 
gelijkwaardigheid ook heel direct kan worden opgepakt, blijkt 
uit de tips van Marianne. “Ga op ooghoogte zitten als je praat 
met iemand in een rolstoel”, adviseert zij. “Zo communiceer je 
op basis van gelijkheid (heel fysiek), maar je ziet ook iemands 
gezicht, waaraan je kunt merken of de boodschap aankomt.” 
Als laatste tip geeft Marianne mee: “Let op je lichaamshouding, 
die zegt al zoveel. Bij binnenkomst willen wij graag uitstralen: 
‘Welkom, fijn dat je er weer bent’.”

* De namen van Sabrina en Mieke zijn om privacyredenen 
gefingeerd. De personen op de  foto’s zijn anderen dan die in het 
artikel worden genoemd.

Communicatie

Een telefoontje, een schrift: 
communicatie met ouders

En wat als de cliënten het weekend naar huis gaan? Moeten ouders ook gebruik maken van verwijzers 
en pictogrammen? En hoe verloopt de communicatie met hen? Marianne: “Dat hangt af van de situatie. 
Sommige ouders zijn heel betrokken bij het communicatieproces 
van hun kind en bellen vaak met ons. Anderen praten ons bij 
via een schriftje en er zijn ook ouders waarmee we bellen als 
de cliënt naar huis gaat of weer hier komt. Net wat ouders 
prettig vinden! We merken dat ouders het prettig vinden als het 
personeel weet wat er thuis afspeelt. Het is voor ons fijn om te 
weten dat een cliënt in het weekend bijvoorbeeld buikpijn had. 
Dan kunnen we dat rapporteren en tijdens het observeren letten 
op signalen die verwijzen naar pijn.” Niet alle ouders gebruiken 

pictogrammen en verwijzers in het weekend. Voor cliënten kan het verwarrend 
zijn, want de pictogrammen en verwijzers horen nu eenmaal bij Zuiderheim. 
“Communicatie in de driehoek -ouders, cliënt, begeleider- zorgt ervoor dat we onze 
cliënten de beste begeleiding kunnen geven!”

“Op deze manier kom je dichter bij de 
belevingswereld van cliënten.” 
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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

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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A. Prins

Adullam-
Actueel

Zorg, nu en straks

We leven in een tijd dat het 
economisch minder gaat. We zien 
dat allemaal om ons heen: mensen 
verliezen hun baan, schoolverlaters 
willen het geleerde in de praktijk 
brengen maar kunnen moeilijk of 
geen baan vinden. Ingrijpend, als dat 
je overkomt!

De verzorgingsstaat neemt een 
keer. In de zorg zien we dat, 

mede als gevolg van de economi-
sche teruggang, de overheid zich 
terugtrekt als de grote verzorger en 
de taken teruglegt bij de burger en 
zijn omgeving! Daarbij kan de vraag 
worden gesteld of de mensen uit de 
omgeving van de zorgvrager daar te-
genwoordig nog wel tijd en aandacht 
voor hebben. Of is de overheid te 
optimistisch in deze aanname?

Een tendens van meer verantwoor-
delijkheid van burger en samenle-
ving, beperktere tarieven en kleinere 
indicaties, lijkt onomkeerbaar en zal 
zich -of we het op prijs stellen of 
niet- de komende jaren versterken. De 
gemeente wordt, dichtbij, organisator 
van de lokale zorg. Een uitdaging voor 
Adullam is hoe zij haar werk een plaats 
kan geven in de lokale samenleving. 
Het lokaal organiseren van de zorg is 
de trend van de toekomst. Adullam 
heeft een betrokken achterban en 
veel enthousiaste vrijwilligers. Dit sluit 
aan bij de gedachte van de Wmo om 
binnen de lokale samenleving -waar 
mogelijk- de zorg met mantelzorgers 
en vrijwilligers te organiseren.

Binnen Adullam wordt intensief nage-
dacht hoe we met alle veranderingen 
willen omgaan. Zo is op de laatst 
gehouden Raad van Toezicht-vergade-
ring gesproken over de richting voor 
de toekomst en wat dit in de praktijk 
zal betekenen. Het is onze taak om 
plannen voor de toekomst te maken. 
Dat we ons daarbij afhankelijk zouden 
mogen weten van Gods zegen; de 
Heere regeert.

Opening activiteitenboerderij 
Kroonhoeve
Vrijdag 7 juni jl. was het zover: de 
opening van activiteitenboerde-
rij Kroonhoeve. Wethouder Prin-
sen van gemeente Apeldoorn 
verrichtte samen met de vaste 
deelnemers de openingshande-
ling. De deelnemers kregen een 
prachtige bodywarmer met de 
naam Kroonhoeve erop gebor-
duurd. Vervolgens knipten ze 
ieder een lint door. Ze genoten 
er zichtbaar van! De Kroonhoeve 
is een prachtige vorm van dag-
besteding, in een echte boerde-
rijsfeer. Het ademt een sfeer uit 
van rust, stilte, ruimte en lande-
lijke beleving. Op de boerderij 
zijn mooie activiteiten te ver-
richten zoals dieren verzorgen, in 
de moestuin werken, hout 
bewerken en er is ook 
ruimte om lekker te 
skelteren. Het pro-
ject is een voor-

beeld hoe met veel inzet en 
creativiteit van personeel en 
vrijwilligers iets moois is neer 
gezet. Het was een mooie en 
druk bezochte opening waarin 
de onderlinge verbondenheid 
mocht worden bemerkt.

Ziekte dominee Tj. de Jong
Bij ds. De Jong, onze secretaris van 
de Raad van Toezicht, is een tumor 
geconstateerd. Het bericht over zijn 
ziekte heeft ons zeer aangegrepen. 
Dat we ds. De Jong in ons gebed aan 
de Heere zouden mogen opdragen. 
Dat de Heere de behandeling nog zou 
willen zegenen en hem naar lichaam 
en ziel zou willen gedenken.

“De Heere regeert!”
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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



Aandacht voor...
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Wiebrand Polinder
Dit is Wiebrand ten voeten uit, stralend op de foto! Wiebrand is een opgeruimde 
en vriendelijke jongeman van bijna 22 jaar. Hij woont met zijn ouders en twee 
broers in Alblasserdam, dichtbij de molens. Hij is een ijverige jongen die vaak bezig 
is voor het goede doel. Zo spaart hij doppen voor blindengeleidehonden, maakt 
kaarten en wollen pompoenen. Wiebrand heeft na het verlaten van de ZMLK-school 
te Barendrecht, stagegelopen en gewerkt op DAC Waardheim te Puttershoek. 
Inmiddels is hij op DAC Wilgenheim een harde werker en gezellige deelnemer. 
Wiebrand is sociaal ingesteld, heeft aandacht voor mensen en geniet zelf ook van 
aandacht. Thuis is Wiebrand het zonnetje in huis. Hij is, ondanks dat hij vaak pijn 
heeft, meestal vrolijk en klaagt nooit. Hij is een gevoelige jongen en een denker. 
Hij luistert graag naar Cd’s waarop psalmen worden gezongen. Zullen we deze 
kaartenmaker eens een kaartje sturen en zorgen dat de postbode het druk krijgt? 

Wiebrand Polinder
De Rietlanden 36
2953 WN Alblasserdam

Gerben Adriaanse
Op deze foto ziet u Gerben Adriaanse, een 30-jarige jongeman die op Molenheim 
woont en op DAC Wilgenheim werkt. Zijn favoriet is het werken op de kinderboerderij. 
Gerben is een rustige, vriendelijke en gezellige jongeman, die van contacten houdt en 
heel hard kan werken. Zo doet hij ook weleens klusjes in de buurt, bijvoorbeeld tegels 
of bladeren verwijderen uit een tuin. Hij is ook trouw in het versturen van kaarten. Dan 
zegt hij tegen zijn moeder: “Post is leuk hé, mam?” Gerben is heel betrokken bij anderen 
en leeft op zijn kenmerkende manier mee met medebewoners, hun familie en ook met 
de begeleiders. Gerben is een denker en vindt het heel fijn om zich regelmatig terug 
te trekken op zijn kamer. Als iemand iets niet goed zegt of weet, zegt hij: ”Geeft niet, 
hoor…” Gerben heeft gelukkig nog zijn beide ouders en daar is hij heel blij mee. Zullen 
we ervoor zorgen dat de postbode zijn handen vol heeft aan het versturen van kaarten 
naar deze trouwe afzender?

Gerben Adriaanse
Ds. B. Toesplein 7-9
2953 XW Alblasserdam

Geert Veijer, de postbode v
an 

Kroonheim, en zijn familie 

zeggen een ieder die Geert een 

kaart heeft gestuurd hartelijk 

dank. Hij kreeg ruim 250 

kaarten! Hij vond het heel 

leuk om er zo veel te krijgen!
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Van de werkvloer
Hoe ben je in aanraking gekomen met Adullam?
Van jongs af aan weet ik al van het bestaan van Adullam af. 
Er waren Adullam-verkopingen waarop ik samen met mijn 
vriendin altijd enthousiast probeerde dingen te verkopen 
voor Adullam. Ik wist toen nog niet echt wat Adullam nou 
precies inhield. Verkopingen voor het goede doel. Maar welk 
doel precies wist ik niet zo goed.
Drie jaar geleden heb ik een keer een dienst meegelopen 
met mijn zus die op dat moment invalkracht was op Polder-
heim. Zodoende leek het mij ontzettend leuk om een baan te 
hebben binnen Adullam en dan met name op Polderheim.

Hoe is het om te werken als medewerker woonbegeleiding?
Ik vind het werk dat ik doe ontzettend leuk en afwisselend. 
Het bevalt mij prima als medewerker bij Adullam. Wat ik fijn 
vind aan Adullam is dat de organisatie dezelfde visie heeft als 
die ik heb. Dat werkt erg plezierig!

Heb je er bewust voor gekozen om te werken op een woon-
voorziening, met de daarbij behorende onregelmatige 
diensten?
Ja en nee. Het leek mij ook wel leuk om op een dagactivi-
teitencentrum te werken, maar wat ik juist mooi vind aan 
een woonvoorziening, is dat je de bewoners 
een thuis kan bieden. 
Dat je daardoor onregel-
matig werkt, vind ik geen 
probleem. Het nadeel is 
natuurlijk dat je ook vaak 
’s avonds en in het weekend 
aan het werk bent, maar 
het voordeel is dat je ook 
weleens dagen tussendoor 
vrij bent.
En wat erg leuk is, is dat er op 
Polderheim ook huiskamer-
dagen zijn. Op deze dagen 
geven we dagbesteding op 
Polderheim zelf. Zodoende heb je dus ook vaak dagdiensten. 
Ik vind dat een erg leuke combinatie.

Kun je vertellen hoe een werkdag er bij jou uitziet?
Ik heb twee soorten diensten: dagdiensten en avond-/slaap-
diensten:
- Een dagdienst begint om 8.00 uur. Ik lees allereerst de 
rapportage. Vervolgens maak ik de bewoners wakker, zodat 
die zich gaan douchen en aankleden. Om 9.00 uur zitten we 
dan aan het ontbijt. Na het eten doen we een dagopening 
met elkaar. Als dat gebeurd is, drinken we gezellig koffie 
met elkaar en dan begint het echte werk. De één pakt haar 

haakwerk, de ander begint met aardappels 
schillen. Mijn taak is om dat in goede banen te 
leiden. Rond 12.00 uur gaan we eten. Na het 
eten hebben we een rustmomentje, waarna 
we nog met elkaar een activiteit doen, bijvoor-
beeld wandelen of zingen. Om 15.00 uur zit de 
huiskamerdag erop en zo ook mijn dienst.

- Een avonddienst begint dan juist. Je leest weer 
eerst de rapportage. Daarna zet je een grote pot 

koffie voor de bewoners die uit hun werk komen, of natuurlijk al thuis 
zijn vanwege de huiskamerdag.
De bewoners vertellen wat ze allemaal gedaan hebben. Een gezellig 
moment altijd! Na de koffie stappen sommige bewoners lekker onder 

de douche. Om 17.30 uur staat het 
eten op tafel. Na het eten is er de 
avondsluiting. We lezen een gedeelte 
uit de Bijbel en praten erover met el-
kaar. Na het eindigen zingen we nog 
twee psalmen. Na het eten helpen de 
bewoners die corvee hebben, mee 
met afruimen en de vaat. Andere be-
woners gaan wat voor zichzelf doen 
of we doen met elkaar een spelletje. 
Om 19.45 uur drinken we koffie en 
om 20.30 uur drinken we fris met 
elkaar. Daarna besluiten we de dag 
door een gedeelte te lezen uit de 

Bijbel en een dagboek. Dan gaat ieder-
een langzaamaan naar zijn of haar kamer toe, om lekker te gaan slapen. 
Mijn dienst gaat nog iets langer door: was verzamelen, alles netjes 
achterlaten en dan rapporteren. Om 22.00 uur zit mijn dienst erop en 
kan ik naar huis, of blijf ik slapen op de slaapwacht.

Er is sprake van verschillende ontwikkelingen in de gehandicapten-
zorg: bezuinigingen en dergelijke. Wat merk je hiervan?
Je weet dat overal op bezuinigd moet worden. Nu moet ik eerlijk zeg-
gen dat wij daar op Polderheim nog niet heel veel van merken. Natuur-
lijk wordt er ook gekeken waarop we kunnen bezuinigen. Bijvoorbeeld 
dat er nu één dienst in het weekend is, terwijl dat er vroeger twee 
waren. Het gaat eigenlijk prima zo!

Naam: Jannemieke de Jong
Leeftijd: 22 jaar
Functie: medewerker woonbegeleiding
Waar: Polderheim
In dienst sinds: september 2010

“Mooi dat je 

de bewoners 

een thuis kan 

bieden” 
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Jaap van Lienden  AA CB  06 - 22 46 27 41 
Accountant / Adviseur

op ondernemers 
berekend

vernieuwend, gedreven  
en prestatiegericht

barneveld@vlkadviseurs.nl0342 - 400625Barneveld

0317 - 615686Rhenen rhenen@vlkadviseurs.nl
www.vlkadviseurs.nl

accountancy

financiering 

fiscaal advies

pensioen advies 

overname advies

personeels advies

Drogisterij Pater
DROGISTERIJ • HOMEOPATHIE • PARFUMERIE • FOTO

• Geneesmiddelen
• Homeopathische geneesmiddelen
• Fytotherapeutische geneesmiddelen
• Vitamines en Voedingssupplementen
• Huidverzorging
• Baby verzorging
• Direkt klaar 10x15 of  15x20
• Via lab. alle maten en fun art.
• Direkt klaar, gecerti� ceerd voor 
 documenten
• Div. modellen, grote sortering
• Panty’s, Maillot’s, Kniekousen, 
 Sokken e.d.

 Servicepunt PostNL

Drogisterij art. 

Foto Kiosk  

Pasfoto

Sieraden  
Beenmode

Haarmode
Speelgoed

Woondecoratie
Div. kado art.

VRAAG NAAR ONZE 
VASTE KLANTENKAART!
Alle waardebonnen uit andere folders bij 
ons in te leveren

Rijksstraatweg 79  |  3921 AC Elst (Utr.)  |  Tel. 0318-472223
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drs. P.A. Zevenbergen

Gedachte-
Goed

Wat is dat eigenlijk, iemand aan-
spreken in een organisatie? Dat is 
iemand terechtwijzen of iemand 
verantwoording of opheldering 
vragen over zijn of haar doen en la-
ten. Leidinggevenden worden ge-
acht hun personeel aan te spreken. 
Zij ervaren dat als moeilijk, zo leert 
de literatuur en praktijk. Ouders 
mogen personeel aanspreken op 
de zorgverlening en begeleiding. 
Ook zij ervaren dat als moeilijk. 
Moet aanspreken wel? Is een 
aanspreekcultuur niet iets uit de 
wortel van de moderne tijdgeest?

Een professionele organisatie 
kenmerkt zich door een aanspreek-

cultuur. Het ontbreken daarvan is 
zorgelijk. In het voorjaar van 2013 
kwamen misstanden bij de Inspectie 
voor de Volksgezondheid aan het 
licht. Die ontdekking ontlokte de SP 
de uitspraak dat zorgmedewerkers, 
die wegkijken als hun collega’s over 
de scheef gaan, te weinig worden 
aangesproken op hun verantwoor-
delijkheid. Communicatiebureaus 
organiseren workshops en coa-
ching trajecten over aanspreken. 
‘Aanspreken kun je leren!’ Komt die 
hang naar aanspreken niet voort uit 
de koker van de linkse politiek? Is die 
reclame voor een aanspreekcultuur 
niet geworteld in het moderne indivi-
dualisme? Is ze geen symptoom van 
een gezagscrisis? 

Bijbels
Het tegendeel is waar. Een aanspreek-
cultuur behoort bij een Bijbelse le-
venshouding. Ongetwijfeld spannen 

politici en seculieren de aanspreek-
cultuur voor hun modernistische 
karretje, maar een aanspreekcultuur 
is voluit Bijbels. “Gij zult uw broeder 
in uw hart niet haten; gij zult uw 
naaste naarstiglijk berispen en zult 
de zonde in hem niet verdragen”, 
Leviticus 19:17. “(…) Geef rekenschap 
van uw rentmeesterschap (…)”, Lukas 
16:2. Oprechtheid in de omgang is 
Bijbels; liefde tot de naaste is Bijbels. 
Geen recht doen aan de waarheid is 
spreken met ‘vleiende lippen’ en een 
‘dubbel hart’, Psalm 12:3. Wegkijken 
van onoorbaar gedrag maakt iemand 
mede schuldig. Misstanden toe-
dekken heeft niets te maken met 
1 Korinthe 13 vers 7 waar staat: ‘De 
liefde bedekt alle dingen’. Dat is niet 
toedekken in de zin van wegmof-
felen, maar in de zin van verdraag-
zaamheid en vergevingsgezindheid. 
Oprechtheid en liefde zorgen voor 
een gezonde aanspreekcultuur. 

Aanspreken op?
Waar moeten we elkaar op kun-
nen aanspreken binnen Adullam? 
Allereerst op Gods Woord. 
Zorgverlening vindt plaats op grond 
van Gods Woord. Dat komt tot uit-
drukking in woord, gewaad en daad 
bij werknemers en deelnemers met 
hun ouders of vertegenwoordigers. 
We mogen elkaar ook aanspreken op 
de kwaliteit van de zorg en de inzet. 
Wie voor de identiteit gaat, gaat 
voor het hoogste niveau van zorg. 
Wie Bijbels verantwoord wil werken, 
doet dat conform de woorden: ‘(…) 
zijn ambt en beroep zo gewilliglijk 
en getrouwelijk (…) bedienen en 

uitvoeren, als de engelen in den 
hemel doen’. We mogen elkaar ook 
aanspreken op gemaakte afspraken. 
Ja-zeggen, nee-doen of het omge-
keerde daarvan kan niet. 

Met welke houding?
Het is de toon die de muziek maakt. 
Aanspreken met een zelfgenoegzame 
individualistische houding is contra-
productief! Aanspreken is niet bet-
weterig vanuit de hoogte corrigeren. 
Aanspreken is niet fitten over futilitei-
ten. Aanspreken is niet gebaseerd op 
‘horen-zeggen’ of het ‘roddelcircuit’. 
Thomas à Kempis schreef: “Men moet 
niet ieder woord en iedere opwelling 
geloven. Nee, een zaak dient be-
hoedzaam en volhardend te worden 
gewogen, met God als norm.” Liefde is 
de grondtoon.

Aanspreken         
            aansprekend?

“Hoe deemoediger iemand in 

zichzelf is en hoe meer aan God 

onderworpen, des te wijzer en 

vreedzamer zal hij in alles wezen.”

Thomas à Kempis 
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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

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



Door Bernard SpeksnijderBeperkt bekeken
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Laatst zei groepsleider Harry het nog: “Die ouders zijn zo lastig…” en: “De moeder van 

Lisa is nooit tevreden…” Is dit beeld reëel? Of weet Harry niet adequaat om te gaan 

met de kwetsbaarheid van ouders en is de samenwerking niet optimaal? Eén ding is 

zeker: het beeld dat Harry heeft van verwanten, is niet juist! 

Samenwerken in de zorgdriehoek!

Kwetsbaarheid ouders
Steun van ouders is voor een ieder belangrijk. Voor mensen met 
een verstandelijke beperking kan het leven zwaar en bedreigend 
zijn. Hoe houden zij dit vol als ze niet terug kunnen vallen op ou-
ders? De begeleiders moeten zó naar de ouders van hun cliënten 
kijken, ze moeten ouders hoog houden en dit ook naar de 
cliënten toe uitstralen. Het is immers in het belang van 
de cliënt. Ouderschap maakt kwetsbaar, zeker als 
ouders een zorgenkind hebben. 

Als cliënten worden opgenomen in een 
woonvoorziening of instelling, dan 
geven ouders de verantwoor-
delijkheid voor de dagelijkse 
zorg over aan begelei-
ders. Vaak zijn dit voor 
hen totaal onbekenden. 
Dat ouders afwachtend 
zijn, kritisch zijn en niet ge-
lijk vertrouwen geven, kun-
nen logische gevolgen zijn.

Zorgdriehoek
Chiel Egberts heeft een model ontwikkeld, genaamd de 
zorgdriehoek (zie illustratie). De driehoek heeft gelijke zijden, een 
top en een basis. In de top bevindt zich de cliënt en in de basis 
de verwanten en begeleider. De cliënt staat aan de top omdat de 
cliënt ondersteund wordt in zijn leven, het gaat om zijn welzijn. 
Verwanten en de begeleiders vormen de basis van de driehoek. 
Als de basis wankelt doordat de communicatie niet goed is of 
doordat er sprake is van onvoldoende vertrouwen, komt dit de 
cliënt niet ten goede. Waar het om gaat, is dat de basis solide 
moet zijn zodat de top zich kan ontplooien en ontwikkelen.

Samenwerken in de zorgdriehoek
Een goede samenwerking komt tot stand als begeleiders 
verwanten zien als partners in de zorg. Begeleiders kunnen van 
verwanten ‘handige dingetjes’ leren in de verzorging en opvoe-
ding van de cliënt. Belangrijke uitgangspunten in de samenwer-

king zijn: aandacht hebben voor elkaar en naar 
elkaar luisteren!

Begeleiders moeten verwanten niet te 
zien als ‘leken’ maar als ‘deskundigen’. 

Verwanten zijn degenen die soms 
30 jaar ervaring hebben en daar 

valt véél van te leren! 
Andere belangrijke 

aspecten in de samen-
werking zijn: werken 

aan vertrouwen, 
communicatie, 

gezamenlijk naden-
ken over de inhoud van 

het Individueel Zorg en 
Activiteiten Plan (IZAP) en 

beloftes nakomen. 

Onduidelijkheid
De beeldvorming van Harry had te maken met onwetendheid. 
Nadat hij tot bovenstaand inzicht is gekomen, heeft hij de moe-
der van Lisa uitgenodigd en zijn ze de huidige samenwerking 
vanuit de driehoek gaan bespreken. Er bleek veel onduidelijk-
heid te zijn over rolverdeling en verwachtingen. Ook de emotie 
die moeder met zich meedraagt, omdat zij nooit heeft kunnen 
accepteren dat Lisa gehandicapt is, speelde een grote rol. De 
samenwerking heeft een positieve wending gekregen en Harry 
past in het vervolg wel op met wat hij zegt.



Henriëtte wordt na een zwangerschap van 28 
weken geboren. Mevrouw Van de Kamp vertelt 

erover: “Ik was in verwachting van een tweeling, 
maar wist dat nog niet. Ik was wel bij de huisarts 
geweest en die zei dat hij twee rugjes voelde. Toen 
hij luisterde, in die tijd nog met zo’n houten toeter, 
hoorde hij maar één hartje. In de tijd dat ik daar op 
controle was, ging hij net met vakantie. Hij zei dat ik 
bij klachten naar een andere huisartsenpost moest 
gaan. Ik moest nog tien dagen werken, dan had ik 
ook vrij. Ik besloot die tien dagen maar even door te 
zetten en dan lekker rust te nemen. 
Ik voelde me niet zo goed, maar het was de eerste 
zwangerschap. Ik dacht dat het normaal was. Ach-
teraf gezien had ik toen al weeën. Op een gegeven 
moment werd de pijn steeds heftiger en ging ik 

opnieuw naar de huisarts. Die bevestigde wat ik 
op dat moment wel vermoedde: ik had weeën. In 
het ziekenhuis kreeg ik weeënremmers, maar die 
werkten niet. Wat we toen nog niet wisten, was dat 
één van de twee kindjes al overleden was. Op 13 
september werd Henriëtte geboren. Ze woog maar 
1080 gram en was 37 centimeter lang.”

Zorgen
In het begin zijn er grote zorgen. Henriëttes lon-
getjes zijn nog niet rijp en de verbinding tussen 
longslagader en aorta sluit niet goed. Ze moet, twee 
weken oud, geopereerd worden. 
“Na de operatie ging het vrij goed met haar. We durf-
den zelfs een nachtje weer thuis te gaan slapen, nadat 
we zo’n beetje dag en nacht bij haar gezeten hadden. 
Juist in die nacht trok ze de zuurstofslang eruit.”
Al eerder waren er problemen met de zuurstof: er 
bleek een te kleine slang ingebracht te zijn, waardoor 
Henriëtte veel te weinig zuurstof kreeg. De fout werd 
hersteld, een nieuwe zuurstofslang werd ingebracht, 
maar haar hersentjes waren al beschadigd. Toen in 
een ander ziekenhuis een echo van de hersenen 
werd gemaakt, werd een donkere vlek ontdekt.
“Wij wisten toen nog niet welke gevolgen dat zou 
hebben”, zegt mevrouw Van de Kamp. “Het is moei-
lijk in te schatten wat aan de vroeggeboorte lag en Tekst: Els Arends

Op de vraag wat voor werk ze doet op 

dagactiviteitencentrum Horstheim, zegt 

Henriëtte: “Papier versnipperen, bakken, 

was opvouwen.” Papier versnipperen doet 

ze het liefst. Als haar moeder haar plaagt: 

“Je leest vast stiekem wat erop staat; zeg 

nu maar dat je dat stiekem doet!”, roept ze 

hard lachend: “Nee, nee!” Als haar moeder 

daarna vraagt: “Kun je het lezen?”, schudt 

Henriëtte haar hoofd.

In beeld
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“Henriëtte begrijpt 

wel dat als ze in 

Muiderheim gaat 

wonen, ze haar 

hond niet mee kan 

nemen.”

wat aan Henriëttes hersenbeschadiging. En je 
blijft hopen dat het wel goed komt.”

Therapie
De zorgen zijn, als Henriëtte thuiskomt, nog 
niet over. Ze drinkt erg slecht en wordt met een 
spuitje gevoed. “En overstrekken deed ze veel. We 
kregen haar dan bijna niet stil. Onbedaarlijk bleef 
ze huilen. Ik liep soms een uur met haar heen 
en weer door de kamer om er met een spuitje 
twintig milliliter in te krijgen. Wat we toen nog 
niet wisten, was dat door spasmen het slikken 
moeilijk ging.” Verschillende keren wordt Henriëtte 
opgenomen in het ziekenhuis voor uitdroging. 
“De eerste twee jaar waren het zwaarste. De onze-
kerheid, het tobben met het eten.”
Al snel blijkt dat Henriëtte een achterstand heeft 
wat betreft motoriek. Mevrouw Van de Kamp: 
“We moesten vaak naar de kinderarts. Ze werd 
voor therapie verwezen naar Vogelweide, waar ze 
opvang en revalidatie kreeg. Twee keer in de week 
kreeg ze fysiotherapie, logopedie en ergotherapie. 
Er werd destijds gezegd dat als we veel oefenden, 
de andere hersenhelft de beschadigde gedeelten 
in de hersenen als het ware zou ‘corrigeren’. Ze 
was toen drie jaar en liep nog niet. We oefenden 
erg veel met haar, in de hoop dat ze het nog 
zou leren. Toen ze een jaar of vier was, zei een 
neuroloog tegen mij: ‘Ze zal nooit 
kunnen lopen.’ Alsof ik een klap in 
mijn gezicht kreeg. Daar hadden 
we niet op gerekend.”

Muiderheim
Als Henriëtte acht jaar is, gaat 
ze van Vogelweide af, naar 
mytylschool De Twijn. Ook daar 
is ontwikkelingstherapie de 
hoofdmoot.
Meneer Van de Kamp ver-
telt: “We waren in het begin 
bang dat naar Adullam gaan 
voor problemen zou zor-
gen. Henriëtte kan moeilijk 
omgaan met veranderingen. 
Als er eerder iets veranderde, 
konden we dat thuis heel 
goed merken. Ze werd dan 

ongeduldig en boos; niets was goed. 
Maar gelukkig ging het bijzonder goed, 
die overstap naar Adullam. Ze werd er 
van tevoren goed op voorbereid.”
Al een aantal jaren gaat Henriëtte een 
week in de maand logeren. “In het begin 
bracht ik haar zelf weg, maar dat doe ik 
niet meer. Ze was zo overstuur, ze huilde 
zo, dat je zelf ook heel vervelend weg-
gaat. Toen ze uit school ernaartoe ging, 
ging het goed. Maar ze is altijd weer blij 
als ze bij ons thuis is, gelukkig.” 
Nu staat Henriëtte op de lijst voor Mui-
derheim; daar kan ze ‘op zichzelf’ wonen. 
“Ze wilde dat zelf heel graag. Toen ik 
nog niet gebeld had, zei ze: ‘Papa, je 
moet het wel regelen hoor, anders is 
het vol.’” 
Lachend: “Ze heeft gelukkig beloofd 
om vaak thuis te komen, want het is 
hier vlakbij. Iedere dag kom ik even 
langs, zegt ze, behalve als het regent. 
Ze zal haar hond Daisy wel missen. 
Iedere dag maakt ze nu een rondje in 
haar rolstoel met de hond. Maar ze be-
grijpt ook wel dat als ze in Muiderheim 
gaat wonen, ze daar haar hond niet 
mee naartoe kan nemen.”

…ze zal nooit 
kunnen lopen…

Iedere dag 
een rondje in 
haar rolstoel 

met Daisy.
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Bewegen
Bewegen is heel belangrijk! Zoals u ziet, 
krijgen onze bewoners en deelnemers 
voldoende beweging, op allerlei manieren. 
Ze genieten er met volle teugen van!

1  Madelien van 
Wageningen 
(De Mantelienge) 
klimt in de 
piratenboot op 
het strand. 

4  Vangen! 
Gerwin 

van Asselt 
(Lindenheim) 
houdt er wel 

van om met de 
bal te gooien!

5  Heerlijk 
fietsen op de 

driewieler; 
Leendert-Jan 
van der Veen 

(Muiderheim).

8  Wat is het toch heerlijk om buiten te 
spelen; Liza van Barneveld en Aline de Wit 
(Zuiderheim) genieten ervan!

6  Hanna Boessenkool 
(De Lindenhof ) op de 
‘bewegingsbal’. 

7  De breipennen van Teuni 
van Wincoop (Kroonheim) 

bewegen nóg sneller in het 
voorjaarszonnetje!

2  Anne Zijlstra geniet van het 
schommelen op Muiderheim. 

3  Veldheim-deelnemer Eibert van 
Putten is heerlijk aan het zwemmen!

1

2

3

4

6

7

5

8
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In deze rubriek vertellen twee bewoners 
van Adullam hun bijzondere herinnering 
bij een foto die ouder is dan 10 jaar. 

Maya Joosse
Al bijna zeventien jaar, sinds 1996, woon ik op Borch-
heim te Ede. Op deze foto was het nog Begeleid 
Zelfstandig Wonen (BZW). Ik deed toen heel veel zelf. 
Lekker zelf eten koken en voor mezelf zorgen. On-
dertussen is het veranderd op Borchheim. We doen 
meer samen; samen eten en koffie drinken. Ook is er 
meer begeleiding dan toen. We hebben het gezellig 
met elkaar en eten koken doe ik nog steeds graag.
Ik ben in Zeeland geboren en getogen, maar nu 
woon ik met plezier in Ede. Ook kijk ik uit naar het 
nieuwe wonen in Barneveld. Ik vind het leuk dat ik 
daar een appartement krijg en dan dicht bij de kerk 
woon. Een leuke, nieuwe verandering!

Hartelijke groetjes van Maya

Pieter van der Beek
Ik ben geboren op 26 januari 1943 te Nieuw-
Lekkerland. Het was in de Duitse bezettingstijd.
Er was weinig of niets te eten. In die tijd kreeg ik 
hele erge bronchitis, waar ik bijna in gebleven 
ben. De buren condoleerden mijn moeder, maar 
zij zei: “Hij ademt nog”, maar het was nauwelijks 
nog te zien… Maar God zij dank, ben ik er nog 
doorgekomen!
Mijn vader was niet bij mijn geboorte aanwezig; 
hij zat op dat moment ondergedoken.
Ik woon nu ruim drie en een half jaar op Pol-
derheim en woon hier fantastisch. Vanuit mijn 
slaapkamer heb ik prachtig zicht op de weilan-
den en de molens van Kinderdijk. Voordat ik op 
Polderheim ben gaan wonen, heb ik jaren op 
Molenheim gewoond.
Ik heb een grote interesse in geschiedenis en 
lees daar veel over. Ik schaak graag en bij mooi 
weer maak ik een wandeling.

Groeten van Pieter
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Wat fijn dat in elk contactblad deze rubriek weer gevuld is met foto’s van nieuwe medewerkers. 
Dit betekent namelijk dat de zorg en begeleiding aan onze cliënten continue door kan gaan. We 
zijn blij dat weer zoveel mensen hun weg naar Adullam hebben gevonden. Hetzij als manager, 
huishoudelijk medewerker, woonbegeleider of oproepkracht. Iedereen vormt een schakel in 
het voortbestaan van Adullam. Daarom stellen wij graag de volgende personen aan u/jou voor. 
Wij wensen hen veel succes toe in hun nieuwe baan. Heb jij/hebt u ook belangstelling voor een 
baan bij Adullam? Kijk dan op www.werkenbijadullam.nl en wie weet, staat een volgende keer 
uw of jouw foto op deze pagina. 

6. Anne-Lize van den Brink uit Uddel 
als oproepkracht medewerker 
woonbegeleiding

Rietzanger/Zanglijster
7. Dorine van Leyenhorst uit 

Kootwijkerbroek als oproepkracht 
medewerker woonbegeleiding

8. Jacolien Waayenberg uit Lunteren 
als oproepkracht medewerker 
woonbegeleiding

Wielewaal/Nachtegaal
9. Elise Jansen uit Kootwijkerbroek 

als oproepkracht medewerker 
woonbegeleiding

10. Miranda Jacobs uit Harskamp 
als oproepkracht medewerker 
woonbegeleiding

Veluweheim
11. Gerdien Weerheim uit Barneveld 

als oproepkracht medewerker 
woonbegeleiding

12. Henriëtte van de Biezen uit 
Hoevelaken als oproepkracht 
medewerker woonbegeleiding

Veldheim
13. Willemien Groeneveld 

uit Renswoude als 
oproepkracht medewerker 
activiteitenbegeleiding

14. Johanneke de Jong uit Barneveld 
als oproepkracht medewerker 
activiteitenbegeleiding

Centraal bureau
1. H. van Prooijen uit Krimpen aan den 

IJssel als manager Servicecentrum

Muiderheim
2. Annerieke Slingerland uit 

Genemuiden als oproepkracht 
medewerker woonbegeleiding

Kroonheim
Leeuwerik/Kwikstaart
3. Hanneke de Pater uit Ermelo 

als oproepkracht huishoudelijk 
medewerker

4. Linda van den Berg uit 
Kootwijkerbroek als oproepkracht 
medewerker woonbegeleiding

5. Annemarie Kuijt uit Elspeet 
als oproepkracht medewerker 
woonbegeleiding

8 10 11

1

7 9



Door Anneke Nieuwenhuis
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17. Cora Milort-Streefkerk uit Capelle 
aan den IJssel als oproepkracht 
huishoudelijk medewerker/kok

De Mantelienge
18. Teunette Quist uit Tholen als 

oproepkracht medewerker 
woonbegeleiding en oproepkracht 
huishoudelijk medewerker/kok

Zuiderheim
15. Wilco Broer uit Klaaswaal als 

woonbegeleider

Molenheim
16. Karla Kerstens-Schrader 

uit Nieuw-Lekkerland als 
oproepkracht huishoudelijk 
medewerker/kok

3

13 15

17

5 62 4

14 16

18

12

Op welke manier bent u betrokken bij Adullam? Wat 
kunt u betekenen als vrijwilliger? Wilt u zich inzetten als 

vrijwilliger in een kantooromgeving? Op het Centraal bureau 
in Barneveld zoeken we diverse vrijwilligers. Naast de inzet bij 
regulier kantoorwerk (administratie, secretarieel of perso-
neelszaken) hebben we ook ruimte voor projectmatige inzet. 
U kunt dan denken aan het uitvoeren van een onderzoek 

naar de telefonie-, zorgoproep-, brandmeld- en toegangsin-
stallaties van alle voorzieningen binnen Adullam. 

Wilt u hier meer over weten? Kijk op onze website voor 
meer info over deze vacatures en neem contact op met 
H. van Prooijen, manager Servicecentrum, 
hvanprooijen@adullamzorg.nl, T 0342 42 00 12
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Da, s 
 andere koek

Wilt u onze In Beeld ontvangen?

Vraag ‘m aan op www.g2o.nl

Ja, ja. Om je vingers bij af te likken. Zo mooi, zo lekker, zo creatief, zo wat-dan-ook. 

Maar zijn uw reclame-uitingen ook e� ectief? Dragen ze bij aan uw strategie als 

organisatie? Brengen ze u verder? Kijk, dat is andere koek. Laten we niet blindelings 

met knallende DM’ers, spraakmakende advertenties, reusachtige websites en 

oogstrelende brochures beginnen. Laten we eerst alles op een rijtje zetten. Een 

strategisch plan met creatief concept is de basis. De jarige Job heeft gesproken. 

Bel ,m zelf, 0488 484004.

H O O F D S T R A A T  6 6        |        K E S T E R E N        |        T .  0 4 8 8  -  4 8 4 0 0 4                E .  I N F O @ G 2 O . N L        |        I .  W W W. G 2 O . N L 

130827FC420x270.indd   1 27-08-13   12:31
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Da, s 
 andere koek

Wilt u onze In Beeld ontvangen?

Vraag ‘m aan op www.g2o.nl

Ja, ja. Om je vingers bij af te likken. Zo mooi, zo lekker, zo creatief, zo wat-dan-ook. 

Maar zijn uw reclame-uitingen ook e� ectief? Dragen ze bij aan uw strategie als 

organisatie? Brengen ze u verder? Kijk, dat is andere koek. Laten we niet blindelings 

met knallende DM’ers, spraakmakende advertenties, reusachtige websites en 

oogstrelende brochures beginnen. Laten we eerst alles op een rijtje zetten. Een 

strategisch plan met creatief concept is de basis. De jarige Job heeft gesproken. 

Bel ,m zelf, 0488 484004.

H O O F D S T R A A T  6 6        |        K E S T E R E N        |        T .  0 4 8 8  -  4 8 4 0 0 4                E .  I N F O @ G 2 O . N L        |        I .  W W W. G 2 O . N L 

130827FC420x270.indd   1 27-08-13   12:31
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Een ‘centraal huis’ 
als Centraal bureau!

“Eindelijk gebeurt er 

iets concreets aan de 

realisatie van een nieuw 

kantoor!” “Wat zal ik 

blij zijn als we eindelijk 

rustig kunnen werken.” 

Zomaar enkele uitspraken 

van medewerkers van 

het Centraal bureau in 

Barneveld. Al vanaf 2011 

wordt reikhalzend uitgezien 

naar een werkplek waar 

efficiënt gewerkt kan 

worden. Door de dunne 

wandjes is soms letterlijk 

te verstaan hoe het 

functioneringsgesprek van 

een medewerker verloopt…

Waarom een nieuw kantoor?
De redenen voor de nieuwbouw van het 
Centraal bureau zijn divers. Het huidige 
kantoorpand is niet meer toereikend. 
Het is gehorig, ‘hokkerig’ en na de door-
gemaakte groei niet effectief meer in te 
delen. Het Centraal bureau heeft, naast 
kantoorruimte voor het Servicecentrum, 
ook een centrale functie voor: (intro-
ductie)bijeenkomsten, trainingen en ver-
gaderingen met o.a. het management-
team, de Raad van Toezicht, de Raad 
van Advies, de Centrale Cliëntenraad 
en diverse (externe)werkgroepen. De 
vergaderruimte binnen het Centraal 
bureau is te krap voor een groep van 
meer dan 15 personen, waardoor 
regelmatig uitgeweken moet worden 
naar externe locaties. Ook de faciliteiten 
binnen het huidige kantoorgebouw zijn 
niet ingericht op grotere en meerdere 
overleggen tegelijk. Kortom: we zijn als 
organisatie uit ons Cb-jasje gegroeid. 
We kijken uit naar een nieuw ‘centraal 
huis’ met een indeling die afgestemd is 
op de (huidige) behoefte, welke voldoet 
aan de functie van het Centraal bureau 
en dat klaar is voor de toekomst. Ook 
de fysieke ontschotting is een stap om 
naar uit te kijken. Daarmee bevorderen 
we dat de medewerkers meer taakveld-
overstijgend werken. In deze vorm is 

de continuïteit beter geborgd bij ziekte 
en/of wisseling van personeel en is 
het vormen van back-up-situaties van 
medewerkers eenvoudiger. Dit alles zal 
de servicegraad van het Centraal bureau 
doen toenemen.

Bekostiging duurzaam inzetten
Het lijkt tegenstrijdig om in tijden van 
teruglopende bekostiging een nieuw 
Centraal bureau te realiseren. De opties 
van koop en huur heeft Adullam daarom 
nogmaals doorberekend en vergele-
ken. Uit deze doorberekening blijkt dat 
nieuwbouw financieel aantrekkelijker is 
dan huren, zeker op de lange termijn. 
Het is in deze tijd mogelijk om tegen 
een scherpe prijs nieuw te bouwen. 
Daarnaast hebben we goede afspraken 
kunnen maken met de gemeente, zodat 
we relatief goedkoop grond kunnen ko-
pen op een centrumlocatie in Barneveld. 
Bij huren zal het pand nooit eigendom 
worden van Adullam, in tegenstelling 
tot nieuwbouw waarbij een waardevast 
object eigendom is. Dat zorgt voor een 
solide organisatie-opbouw. Bij het huren 
van een kantoorpand maken, naast de 
huur, ook zaken als benodigde verbou-
wingen (forse kostenpost), uitstraling, 
oplopende huurkosten het geheel van 
de huuroptie duurder.

Planning
Momenteel ligt het voorlopig ontwerp van het nieuwe kantoorgebouw ter toetsing bij de gemeente Barneveld. We verwach-
ten hier in D.V. oktober een positieve reactie op te krijgen. De planning is dat we in D.V. december 2013 kunnen beginnen met 
de bouw. De bouw zal naar verwachting één jaar duren, zodat we D.V. eind 2014 de nieuwbouw kunnen betrekken.
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Ontwikkelingen activiteitenboerderij 
DAC Veldheim

Opening activiteitenboerderij Kroonhoeve

Zoals u in het vorige Adullam-contact heeft kunnen lezen, 
zijn wij in maart jl. gestart met een boerderijproject in 
Bennekom. Hier bieden wij agrarische activiteiten aan de 
deelnemers van de tuingroep en de oudere deelnemers 
kunnen er rust vinden. Daarnaast is op Veldheim meer 
ruimte ontstaan voor de andere activiteiten. Zo biedt 
Adullam een ieder wat hij of zij nodig heeft!

Van een kale schuur is een heel mooi onderkomen 
gemaakt, waar ruimte is voor de basisgroep. Ook is er een 
geschikte werkplaats voor allerhanden werkzaamheden. 

Vanbinnen is de boer-
derij grotendeels door 
de eigenaar en vrijwil-
ligers opgeknapt, buiten 
werken de deelnemers dagelijks aan 
het project. Er is een nieuwe heining geplaatst en ze zijn 
nu druk bezig met het bouwen van een inloop volière. 
Kortom, het is een prachtige werkplek!

De oudere groep is gestart met de verkoop van ijs en 
aanverwante artikelen. Kom gerust eens langs!

De officiële opening van Kroonhoeve heeft op 7 juni jl. 
plaatsgevonden. Het was een prachtige en zonovergoten 
dag! Kroonhoeve is op Kroonheim inmiddels een begrip. 
Maar wat is Kroonhoeve? Wie werken daar en wat is er al-
lemaal te doen? 

Vanaf september 2012 heeft 
Kroonheim een dependance. 
Ongeveer twee kilometer 
bij Kroonheim vandaan 
maken we gebruik van een 
gedeelte van een boerderij. 
Kroonhoeve is een activitei-
tenboerderij die dagelijks 
bezocht wordt door acht 
tot tien deelnemers.

Niet stilgezeten…
Tijdens de opening werd de naam Kroonhoeve bekendgemaakt. 
Binnen op de groepen en buiten op en rond het erf, is hard 
gewerkt om van de nieuwe werkomgeving een vertrouwde en 
fijne werkplek te maken. In de wintermaanden hebben we veel 
geschuurd en geschilderd. Buiten was veel snoei- en sjouwwerk 
te doen en de tuin was een braakliggend stuk grond. Ook de 
komst van de konijnenfokkerij vroeg op het gebied van dierver-
zorging de nodige aandacht van de deelnemers.

Actief, creatief en 
productief
Vijf dagen in de week zijn de 
deelnemers en de groepsbege-
leiding actief op Kroonhoeve. 
De konijnen in de fokkerij wor-
den verzorgd en we genieten 
vaak van de komst van jonge 
konijntjes. Ook verzorgen we 
kippen, duiven en een pony. 
Voor wie van tuinwerk houdt, 
is er ook altijd genoeg te doen. 
Het is namelijk een hele klus 
om de tuin en het erf netjes te 
houden. De houtgroep maakt mooie voerderhuisjes, plantenbak-
ken, sleutelhangers en kleine houtproducten. Ook maken we 
grotere producten op bestelling, 
zoals een konijnenhok of tuinbank.
Kroonhoeve is volop in ontwik-
keling! U kunt daaraan bijdragen 
door jonge konijntjes (Nederlandse 
Hangoor Dwerg), eieren of een 
houtproduct te kopen. Hiervoor 
kunt u op werkdagen van 10.30 tot 
15.00 uur contact met ons opne-
men, T 0577 40 12 01.

Tekst: Woukje Nieuwenhuis

Iedere deelnemer knipte 
een lint door.

Onthulling door wethouder 
Prinsen.
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Luisterboeken

Al onze uitgaven zijn verkrijgbaar bij iedere erkende boekhandel      
in Nederland of via www.christelijkeluisterboeken.eu

Burg. ten Veldestraat 50, 8281 ZT Genemuiden, Telefoon: (038) 3333 888, 
www.uitgeverijdetoren.nl, info@uitgeverijdetoren.nl

Luisteren naar boeken is leerzaam! 
Lezen is belangrijk voor de algemene ontwikkeling van kinderen. 
Maar niet   alle kinderen beleven hier evenveel plezier aan. Luis-
terboeken zijn dan een  uitkomst. Het ingesproken verhaal kan in 
combinatie met het boek gelezen worden, zodat de leesvaardig-
heid toeneemt. Tegelijkertijd versterkt het luisteren naar een ver-
haal simpelweg het vermogen om te luisteren. Deze vaardigheid is 
cruciaal om het kennisniveau van een kind te  laten toenemen. Los 
van alle educatieve voordelen voor kinderen die niet van lezen 
houden, zullen vrijwel alle kinderen genieten van een luister-cd. 

Gratis parkeren (voor de deur), verse ko�  e, 
ruime keuze en enthousiaste medewerkers 

staan garant voor een prettig bezoek.

RUIME COLLECTIE DAMES-
HEREN- EN AMBTSKLEDING
RUIME COLLECTIE DAMES-RUIME COLLECTIE DAMES-
HEREN- EN AMBTSKLEDING

Bruinehorst 23, 6744 PA Ederveen
tel. (0318) 57 81 10, www.warringkleding.nl
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Veranderingen in de zorg
Wat verandert er voor onze cliënten vanaf D.V. 1 januari 2015? Ofwel: welke zorg wordt nog gefinancierd als 
we kijken naar de hervormingen binnen de langdurige zorg? Wat komt er allemaal af op de cliënten en op u als 
ouders/wettelijk vertegenwoordigers? Een vooruitblik met gefingeerde voorbeelden, uitgaande van de huidige 
beleidsvoornemens.

De veranderingen hebben naar verwach-
ting de grootste impact op de (thuis-
wonende) cliënten van de centra voor 
leren, werken en activiteiten (DAC- en 
KDC-deelnemers) en op de cliënten van 
de logeerhuizen.

Kees, deelnemer DAC

Kees (45 jaar) heeft het syndroom van 
Down, woont nog thuis bij zijn ouders en 
werkt overdag op het DAC. Wat er voor 
hem gaat veranderen? Straks moet Kees 
om de vijf jaar gekeurd worden door het 
UWV, om te zien of hij nog recht heeft op 
een Wajong-uitkering. Als hij volgens het 
UWV arbeidsvermogen heeft, krijgt hij 
geen Wajong-uitkering meer en moet hij 
naar de gemeente.

Stefanie, deelnemer KDC

Stefanie (5 jaar) heeft een forse ontwik-
kelingsachterstand en woont bij haar 
ouders thuis. Zij bezoekt één van onze 
KDC’s, waarvoor zij een indicatie heeft via 
het CIZ. Per 1 januari 2015 moet zij hier-
voor bij de gemeente zijn. De gemeente 
zal nagaan of de opvang wel nodig is 
en of Lydia niet gewoon naar school 

kan. Als Lydia wel naar het KDC mag, zal 
de gemeente het tarief uiteindelijk met 
ongeveer 15% korten.

Logé Heleen

Heleen (13 jaar) logeert af en toe bij 
Adullam vanuit haar PGB. Heleen heeft 
geen zorgzwaartepakket (ZZP). Per 1 
januari 2015 moet zij voor de bekosti-
ging van het logeren bij de gemeente 
aankloppen. De gemeente zal kritisch 
kijken of familie of vrijwilligers (mantel)
zorg kunnen bieden. Als logeren bij 
het logeerhuis toch nodig blijkt, zal 
sprake zijn van minder budget voor deze 
zorg omdat de gemeente hiervoor de 
komende jaren tot 14% minder budget 
krijgt. Als Heleen 23 jaar zou zijn (boven 
de 18 jaar), krijgt de gemeente zelfs te 
maken met een korting van 25%.

Mirjam, bewoner woonvoorziening

Dan het verhaal van Mirjam (33 jaar). Zij 
heeft een lichte verstandelijke beperking 
en woont in een woonvoorziening. Zij 
heeft een ZZP VG2. Omdat zij al woont, 
behoudt ze haar indicatie en zorg. Mo-
gelijk moet Mirjam in de toekomst wel 

zelf huur gaan betalen voor haar kamer 
(waartegenover staat dat zij dan minder 
eigen bijdrage gaat betalen). Maar ook 
zij krijgt te maken met de (her)keuringen 
van het UWV en mogelijk een bijstandsre-
gime in plaats van een Wajong-uitkering. 
 

Philip, instellingsbewoner

En dan hebben we nog Philip (55 jaar). 
Hij woont in één van onze instellingen 
met een ZZP VG6. Voor Philip geldt dat 
de zorgorganisatie de komende jaren 
ongeveer 5% tot 8% minder budget 
krijgt om de zorg te kunnen bieden. Het 
zal dus anders moeten gaan dan nu het 
geval is.

Bovengenoemde verhalen geven 
duidelijk aan dat in de zorg (voor 
mensen met een verstandelijke 
beperking) het roer om moet! Er zal 
meer een beroep gedaan worden op 
de inzet van familie en vrijwilligers. 
De zorg zal geboden moeten worden 
door minder professionals. Adullam 
is daarom bezig met het opstellen 
van een beleidsplan om ook met de 
veranderde regelgeving goede zorg te 
kunnen blijven bieden.

Tekst: W. Verhoeks

Tijdens een bijeenkomst van een gemeente vertelde de wethouder het verhaal van een man 
die jarenlang een auto heeft gereden, maar nu vanwege zijn leeftijd geen verlenging meer 
kreeg. Volgens de criteria zou hij wel recht hebben op een scootmobiel. Maar in de nieuwe 
situatie zegt de gemeente: ‘U heeft altijd zelf een auto kunnen kopen, koopt u nu ook zelf de 
scootmobiel maar.’ De gemeenten gaan ervoor om te helpen waar het echt nodig is.



De huishouding is een belangrijke scha-
kel in het hele zorg- en begeleidings-

proces van onze Stichting. Huishoudelijk 
medewerkers zijn ervoor verantwoordelijk 
dat er hygiëne is op allerlei gebied, dat de 
algemene ruimtes schoongemaakt worden, 
dat de slaapkamers netjes en schoon ge-
houden worden, maar ook dat elke dag lek-
ker en gezond eten gekookt wordt. Kortom, 
de huishoudelijk medewerker zorgt ervoor 
dat Adullam een visitekaartje kan zijn voor 
zorgvragers, medewerkers, ouders én 
externe contacten. Daarom was het thema 
van de studiedag: ‘Van alle markten thuis!’

Waardering
Ook met de bewoners heeft de huishoude-
lijk medewerker contacten: een cliënt kan 
best zijn ontevredenheid uiten als de kamer 
schoongemaakt is en iets net even anders 
staat dan gewenst is. Samen met de bege-
leiding wordt dit dan opgelost. Anderzijds 
krijgt de huishoudelijk medewerker ook 
veel waardering voor het werk dat voor 
de cliënt gedaan wordt. Zo vertelt Margje 
Timmerman, huishoudelijk medewerker op 
Schoonsterheim en Horstheim, dat ze van 
bewoners hoort dat ze het eten heerlijk 
vonden en dat ze een menu nog wel vaker 
koken mag.

Als Klaasje Kuiper, huishoudelijk mede-
werker van Lindenheim/De Lindenhof, de 
vraag voorgelegd krijgt wat ze het leuke 
vindt van haar werk, dan antwoordt ze:
“Ik houd van orde en netheid, dat geeft 
mezelf een kick en hygiëne is voor de 
bewoners en logés ook fijn.” 
Janny Visscher, huishoudelijk medewerker 
van Schoonsterheim, waardeert de omgang 
met collega’s, het contact met bewoners en 
de voldoening van het huishoudelijk werk. 
Klaasje Kuiper geeft aan te genieten van de 
bewoners en vindt het gezellig als ze bij haar 
in de keuken zijn. Op die momenten zijn ze 
vaak ontspannen en over het onderwerp 
‘eten’ is veel te zeggen. Klaasje: “Het hoort 
ook bij de leuke dingen van het werk dat de 
bewoners en logés zo genieten van eten. 
Het is vooral belangrijk dat ze het dan ook 
nog lekker vinden; dat geeft energie.”

Openheid
‘Van alle markten thuis’ was het thema. 
Deze studiedag werd dan ook opgezet 
met verschillende onderdelen. Hygiëne en 
de kwaliteitszaken daaromheen, gezond 
koken, openheid en bespreekbaarheid in 
het kader van agressie- en conflictbeheer-
sing, maar ook openheid naar collega’s toe. 
Daarnaast was er ruimte voor ontmoeting 

en het uitwisselen van tips. Jan van 
Wincoop hield een korte inleiding 

over openheid en bespreekbaar-
heid, waarbij hij memoreerde 

aan het bezoek van een 
inspecteur. Deze stelde de 
vraag bij wie hij moest zijn 
om te weten hoe het binnen 
de voorziening ging. Het ant-
woord dat hierop gegeven 

werd, was: “Bij de huishoude-
lijk medewerker.”

Studiedag ‘praat’ huishou   ding bij
Op 23 mei jl. kwamen 

alle huishoudelijk 

medewerkers van 

Adullam bij elkaar 

voor een studiedag in 

Barneveld. Voor het 

eerst werd zo’n dag 

speciaal georganiseerd 

voor de huishoudelijk 

medewerkers, 

toegespitst op 

onderwerpen die 

betrekking hebben op 

de huishouding. 

Tekst: mw. V. Spiker

Huishoudelijk medewerk   er moet van alle markten thuis zijn
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Studiedag ‘praat’ huishou   ding bij
De huishoudelijk medewerker is onmisbaar 
binnen de voorziening. Het is belangrijk 
dat ook deze collega’s bijgeschoold 
worden in zaken die hun werk aangaan. 
Omdat de huishoudelijk medewerkers 
ook deelnemen aan het teamgebeuren, 
is het belangrijk dat ze hun openheid 
tonen en weten hoe ze moeten hande-
len in conflictsituaties. Daarom kwam dit 
onderwerp tijdens de studiedag ook nog 
even aan de orde. Margje Timmerman: 
“Ik vind het belangrijk om een bijdrage te 
leveren aan de sfeer binnen een goede 
woon- en werkomgeving.”

Bacteriën
De huishoudelijk medewerkers hebben de 
studiedag zeer gewaardeerd; met name 
de onderlinge contacten en de ervarings-
uitwisselingen waren fijn. Janny Visscher 
vond het een leerzame dag en zegt vooral 
bij het onderdeel hygiëne veel nieuwe 
dingen opgedaan te hebben.
Adullam heeft protocollen ontwikkeld 
rond het thema hygiëne. De huishoudelijk 
medewerkers zijn hiervan op de hoogte en 
werken volgens deze protocollen. Tijdens 
een presentatie over hygiëne werd onder 
andere een proef gedaan met een testmid-
del om te laten zien hoeveel bacteriën op 
onze handen leven die wij met het blote 
oog niet kunnen zien. Wanneer is het 
noodzakelijk om onze handen te wassen?

> Na contact met vieze was
> Na het uittrekken van (latex) 
 handschoenen
> Bij het wisselen van werk
> Na toiletbezoek
> Voor en na het bereiden van eten
> Na het niezen, snuiten en hoesten

Er is verschillende wet- en 
regelgeving die een goede 
handhygiëne voorschrijven, zoals de 
zorgwet, de warenwet, de geneesmidde-
lenwet, HKZ Patiënt- en voedselveiligheid 
(bijvoorbeeld over de verspreiding van 
buikgriep) en de Hygiënecode. 

Wat de pot schaft
Ook wat betreft gezonde en gevarieerde 
voeding is er veel gespreksstof. Tijdens 
de studiedag werd benadrukt hoe be-
langrijk voedsel is, waarop gelet dient te 
worden bij het kopen van voeding, maar 
ook het belang van het gebruik van de 
schijf van vijf bij de menukeuze. De schijf 
van vijf bestaat uit de volgende regels:

> eet gevarieerd;
> eet niet teveel en beweeg;
> eet minder verzadigd vet;
> eet veel groente, fruit en brood;
> eet veilig.

Voor onze bewoners is 
het erg belangrijk welke 

voeding ze binnenkrijgen. Velen van hen 
hebben last van overgewicht, dus moet 
voorzichtig omgegaan worden met vet. 
Een goed alternatief is om het vlees in de 
oven te bakken, zodat geen extra boter 
hoeft te worden toegevoegd. Ook moet 
rekening gehouden worden met diëten. 
Die zijn in vele variaties van toepassing 
binnen de verschillende voorzieningen, 
zodat het voor de huishoudelijk me-
dewerkers een kunst is om iedere dag 
weer een menu samen te stellen waar 
iedereen van geniet. Over het algemeen 
zijn de cliënten snel tevreden. Binnen 
de woonvoorzieningen in Staphorst is 
het regel dat gegeten wordt wat de pot 
schaft. Bewoners mogen wel regelmatig 
meebeslissen over het menu. Ook mogen 
ze van één gerecht aangeven dat ze die 
niet graag eten; daarvoor wordt dan een 
alternatief aangeboden.

Huishoudelijk medewerk   er moet van alle markten thuis zijn

Studiedag huishouding
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Voor de jeugd
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De prijswinnaars van 
de vorige keer zijn:
Marjanne Pul 
uit Uddel (5 jaar)
Joaline Goedegebuure 
uit Sint Annaland (7 jaar)
Carolien Voortman
uit Rijssen (10 jaar)

Hartelijk gefeliciteerd!

Kleurplaat

Hier wat rood, daar wat geel, bruin en oranje heel erg veel,
roze en blauw zijn er niet bij, op mijn herfstschilderij.

Hallo jongens en meisjes,

Wat had de postbode het toch 
druk met het bezorgen van jullie 
knutselwerkjes. Nu is de herfst 
weer in aantocht. Je ziet de kleuren 
van de bomen veranderen en de 
blaadjes dwarrelen op de grond. 
Het is opruimen geblazen in de tuin 
en daarbij help jij natuurlijk heel 
goed! Beertje Tom is ook druk aan 
het vegen. Wil jij zijn schilderij mooi 
maken? Hij heeft je al een beetje 
geholpen door er een gedichtje bij 
te maken.
Doe je best en stuur je schilderij 
vóór D.V. 22 oktober a.s. naar:

Puzzelpost Adullam
Spoekeboompje 28
8075 DK Elspeet

Vergeet niet je naam, adres en 
leeftijd erbij te vermelden!



Verhaal
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door juffrouw Bep Bron: ‘De indiaan met de Brief’, M.A. Mijnders-van Woerden 

Bij een boomstronk gaat Elka 
zitten. De verentooi legt hij op 

de grond. Hij buigt zijn hoofd en doet 
zijn handen voor zijn ogen. Elka bidt: 
“Vader in de hemel, hier ben ik, Elka. Ik 
ben toverdokter, ja dat ben ik. Ik ben een 
slecht mens. Ik ben niet gehoorzaam 
geweest aan Gods Brief. Ik sta in dienst 
van de geesten, van Kworokyam. Wilt U 
het mij vergeven? Wilt U mij losmaken 
van de geestenwereld? Vader in de 
hemel, wilt U het doen, omdat Uw Zoon 
gestorven is voor mensen vol zonden?” 
Elka belijdt zijn zonden, één voor één. 
Hij voelt de band met de geestenwereld 
verdwijnen. Er komt vrede in zijn hart, 
door het geloof in de Heere Jezus, de 
Zaligmaker van zondaren.

Vol blijdschap verlaat hij het woud 
en gaat naar het zendingshuis. Heel 
eenvoudig zegt hij tegen de zendeling: 
“Ik heb de Heere Jezus ontvangen.” 
Vaak leest hij in Gods Woord. Wat heeft 
hij Gods Brief lief. Voortaan blaast hij 
niet meer over de zieken. Nu zegt hij: 
“Ik zal aan God in de hemel vragen of 
Hij je beter wil maken.” De mand met 
toverstenen en amuletten laat hij in 
zijn hut hangen. De mensen vinden het 
vreemd. Ze willen liever dat hij met de 
kracht van de geesten tegen hun zieke 

lichaam blaast. Elka voelt 
dat hij de toverstenen 
weg moet doen. Hij 
spreekt erover met de 
zendeling. Samen bedenken 
ze om het na de dag van de 
spelen te doen.

Op de dag van de spelen wordt het 
heel druk. Er zijn veel wedstrijden. Na 
de spelen zijn de indianen moe. In de 
avondschemering roept de zendeling 
de mensen bij elkaar. Ze kijken angstig. 
Velen hebben al gehoord dat Elka de 
toverstenen weg wil gaan doen. In zijn 
hut staat Elka naast de hangmat. Hij 
neemt de mand met toverstenen en 
sluit zijn ogen. “Vader in de hemel, hier 
is Elka. Om de eer van Uw Naam doe ik 
dit. Wilt U werken, zodat alle mensen 
zullen zien dat U sterk bent? Wilt U dicht 
bij mij zijn?”
Zijn vrouw Ahmuri doet net alsof ze 
zijn gebed niet heeft gehoord. Elka 
zegt: “Ahmuri, mijn liefste, ik ga nu mijn 
toverstenen wegdoen.” Ze draait zich om 
en zegt kwaad: “Ja, doe maar, en sterf 
dan als je dat zo graag wilt!” “Ahmuri, 
God wil het, en ik wil Hem gehoorzaam 
zijn.” Met tranen in haar ogen, snikt 
ze: “Ik wil niet dat je ze wegdoet want 
dan zul je zeker sterven. Ik kan je niet 

missen.” Rustig zegt Elka: “Ik zal niet 
sterven, ik moet nu gaan.”

Hij verlaat de hut en loopt naar de 
zendeling op de heuvel. Het is helemaal 
stil. Vol angst en ontzetting kijken de 
indianen hem aan. Elka zegt: “Jullie 
denken dat ik zal sterven? Luister naar 
mijn woorden. Als God niet waarachtig 
is, dan zal ik sterven. Maar, als God wél 
waarachtig is, dan zal ik niet sterven, 
maar leven!” Dan geeft hij heel de mand 
aan de zendeling. Na het gebed gaan 
de indianen stil, vol angst en droefheid 
weg. Zal Elka blijven leven? 
Een paar jaar later wordt er een grote 
kerkhut gebouwd onder het Waiwai-
volk. Elka, de toverdokter, is ouderling 
geworden van de Christelijke gemeente. 
Geloofd zij de HEERE God, de God 
Israëls, Die alleen wonderen doet.

Elka, de indiaan
Door het oerwoud loopt een man met een kleurige 

vogelverentooi op zijn hoofd. Het is Elka, de 

geëerde toverdokter. De indianen bewonderen 

hem. Op dit moment voelt Elka zich helemaal niet 

zo belangrijk. Elka zoekt de stilte…



Dankbaar    voor uw steun

Gemeenten
Alphen a/d Rijn (OGGiN) € 346,75; Beekbergen (OGGiN) 
€ 92,50; Beekbergen (OGGiN) € 500; Doorn (OGGiN) 
€ 159,80; Doorn (OGGiN) € 326,20; Doorn (OGGiN) 
€ 346,70; Doornspijk (HHG) € 923,97; Doornspijk (HHG) 
€ 50; Doornspijk (HHG) € 30 Dordrecht (OGGiN) € 600; 
Ede-Wekerom (OGGiN) € 1.145,26; Elspeet (HHG) 
€ 405,40; Elst (OGGiN) € 790,35; Gameren (HHG) € 893,90; 
Gouda-Stationsplein (GGiN) € 30; Harskamp (HHG) 
€ 258,75; Hoevelaken (HHG) € 186,90; Houten (HHK) 
€ 422,35; Kampen (OGGiN) € 433,50; Klundert (OGGiN) 
€ 133,20; Kockengen (HHG) € 150; Krimpen a/d IJssel 
(OGGiN) € 500; Leersum (OGGiN) € 519,50; Lekkerkerk (NH 
Ger. Ev.) € 750; Lienden (OGGiN) € 158,85; Lunteren (HHG) 
€ 250; Nieuw-Beijerland (GG) € 7.500; Nieuwerkerk (GGiN) 
€ 500; Oldebroek (VOGG) € 927,05; Oldebroek (VOGG) 
€ 1.000; Oud-Beijerland (OGGiN) € 580,61; Ouddorp (HHG) 
€ 60; Papendrecht (HHG) € 126,30; Papendrecht (OGGiN) 
€ 369,70; Papendrecht (OGGiN) € 618,05; Rijssen (OGGiN) 
€ 525,15; Rouveen (OGGiN) € 1.999,90; Scheveningen 
(OGGiN) € 140,81; Sirjansland (HHG) € 437,50; Sint 
Maartensdijk (HHG) € 650; Staphorst (HHG) € 3.545.59; 
Veenwouden (OGGiN) € 263,30; Veenwouden (OGGiN) 
€ 390,10; Veenwouden (OGGiN) € 203,54; Waddinxveen 
(HHG-Elim) € 388,86; Waddinxveen (OGGiN) € 81,20; 
Waddinxveen (OGGiN) € 51,33; Waddinxveen (OGGiN) 
€ 154,30; Woudenberg (HHG) € 899,83.

Particulieren
€ 5 JS te V;
€ 10 FV te W;  FV te W;  SvdE te W;  FV te W; 
€ 15 JvB;  EvdE te SC; 
€ 20 AvK te N;  AvK te N;  HA te L;  GH te M;  AT te G; 
€ 25 TR te R;  NM te OA;  HB te R;  AdJ te S;  MdJ te B; 
€ 45 38 CB te NB;  CB te NB;  CB te NB; 

Hieronder geven we een overzicht van 
de ontvangen bijdragen over het tweede 
kwartaal 2013. In dit kwartaal werd zonder 
nalatenschappen een bedrag ontvangen van 
€ 312.000. Daarnaast werd in dit kwartaal 
aan nalatenschappen het mooie bedrag van 
€ 143.000 ontvangen. Een ieder die hieraan 
op welke manier dan ook heeft bijgedragen, 
zeggen we van harte dank.
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Timmerbedrijf 
HJ Goudzwaard

www.timmerbedrijf-barneveld.nl

Wij maken 
orgelkasten 
voor hauptwerk 
Alles naar wens 
van de klant

HJ Goudzwaard  •  Amersfoortsestaat 116 
3772 cl Barneveld  •  06 4201 5471 b.g.g. 0342 414 116



drs. P.H.D. van Ree

Financiën

Eerste halfjaar
Ook kunnen we nu de ontvangsten weergeven over 
het eerste halfjaar van 2013. In deze periode werd 
zonder nalatenschappen een bedrag ontvangen van 
€ 502.000 en uit nalatenschappen € 273.000. Deze 
bedragen waren vorig jaar € 464.000 en 
€ 82.000. In beide gevallen werd in het eerste halfjaar 
van 2013 een behoorlijk bedrag meer ontvangen 
dan vorig jaar. Dit geeft reden tot dankbaarheid.

Toekomst
Door de bezuinigingen van de overheid, zullen de 
reguliere inkomsten van onze Stichting aanzienlijk 
afnemen. Ook degenen die onze Stichting steunen, 
zullen hierdoor wellicht minder te besteden 
hebben. Tot op heden is dat niet merkbaar en we 
zijn dan ook dankbaar dat de financiële steun nog 
niet is verminderd. We vertrouwen dat dit in de 
toekomst zo zal blijven.

668.000

€ 501.898.46  
(EXCL. NALATENSCHAPPEN)

Doelstelling 2013:
1.200.000

1.000.000

800.000

600.000

400.000

0

Tweede 
kwartaal

Dankbaar    voor uw steun

€ 50 CvdP te U;  TR te R; 
€ 75 JK te L;
€ 100 DvdB te IJ;  DR te S;  AvW 
te S;  GB te M;  HV te K; 
€ 125 TvW te N;  TvW te N;  TvW 
te N; 
€ 150 MP te B;  CB te KadIJ; 
€ 200 DR te S;  CvR te K; 
€ 250 LdJ te M; 
€ 408 MdR te CadIJ; 
€ 500 JS te D; 
€ 3.500 HG te A.

Bedrijven
Wateringen, ticketcounter € 1,69; 
Ede, E. Verweij Dienstverlening 
€ 15; ’s-Gravenzande, Alcomij 
€ 50; Moordrecht, Mecotech 
€ 2.000; Staphorst, Steun 
Kruiswerk € 5.000.

Legaten en nalatenschappen
BH-B te HG € 10.000; GH-vU
te U € 250; GO-A te D € 2.000;
JvdS te H € 20.000; WV-P te R 
€ 111.062,10.

Lingerie
Werkendam € 2.500. 

Verkopingen comités
Nieuwe Tonge € 2.050; 
Geldermalsen € 14.398; 
Bergambacht € 1.470; 
Leerbroek € 10.000; Leerbroek, 
eindafrekening € 2.948,14; 
Papendrecht € 1.200; Gouda 
€ 7.438; Open Dag Waardheim 
JdB te M (nagekomen) € 100.

Diversen
Gouda, kaartverkoop J. de Kok 
€ 150; Gouda, kaartverkoop 
A. v/d Herik € 150; Gouda, 
cartridges fam. J. de Jong 
€ 225,89; Gouda, oud papier 
fam. C. Cammeraat € 273; 
Gouda, kerstkaartenactie 
€ 1.000; Gouda, lezing Ben 
de Raaf € 1.015; Gouda, 
oliebollenactie € 1.745; 
Herkenning, gratis bezoek 
chrysantenkwekerij € 570; 

Herkenning, diversen € 10; 
Rijssen, psalmzangavond 
Westerkerk € 759,77; Oud-
Beijerland, kaartverkoop etc. 
P. Mourits € 485; Krimpen 
a/d IJssel, cartridges J. 
Snoep € 122,30; Ederveen, 
verkoping ouderavond C. 
van Deelen € 300; Elspeet, 
tweedehandskleding M. 
v/d Zwaan-Teeuw € 3.230; 
Elspeet, opbrengst winkeltje 
M. v/d Zwaan-Teeuw € 1.000; 
Maartensdijk, thuisverkoop 
W.M. v/d Vlies € 800; 
Hardinxveld-Giessendam, 
voorjaarskledingbeurs € 760; 
Hardinxveld-Giessendam, oud 
papier € 2.005; Hardinxveld-
Giessendam, verkoping € 1.500; 
Hardinxveld-Giessendam, 
oliebollenactie € 4.095; Est, 
zelfgemaakte kaarten C. van 
Oort € 100; Rijssen, houtproject 
€ 2.000; Vriezenveen, 
psalmzangavond € 1.250; 
Recycling Rotterdam, € 114; 
Zuid-Beijerland, verkoping A. 
Kruidenier € 180; Noordeloos, 
kaartverkoop A. 
Bloed € 200; Gouda, 
groenworkshop 
€ 1.500; Bergambacht, 
stroopwafels € 1.500; 
Bergambacht, oud papier 
€ 3.820; Stavenisse, 

oud papier P. de Vos € 550; 
Nieuwleusen, verkoping 
vrouwenvereniging Ruth 
€ 2.900; Middelburg, winst 
kaarten H. van Klinken € 250; 
Alblasserdam, plantenverkoop 
€ 1.066,70; Waarder, 
ontmoetingsdag € 200; 
Numansdorp, Mylène-party G. 
Roestenburg € 96,70; Stavenisse, 
verkoping € 6.214,78; Ouderkerk 
a/d IJssel, miniverkoping 
Rafidim € 150; Nieuw-Beijerland, 
verkoop kaarten D. van Vliet 
€ 70; Gouda, plantenmarkt 
€ 783; Gouda, fietstocht € 823; 
Gouda, cartridges € 105,43; 
Waddinxveen, psalmzangavond 
€ 586.

Overzicht ontvangsten Donatiefonds

 2e kwartaal 2013
 Aantal Bedrag
Donaties 9.295 € 74.278,50
Giften  € 103.153,62

De IBAN-nummers van de Stichting Steun Adullam 
zijn als volgt: 

- NL83 RABO 0337 5866 91
- NL62 INGB 0004 7855 63

U kunt deze nummers gebruiken voor o.a. afdracht 
giften en verkoopopbrengsten.
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  D.V. zaterdag 12 oktober 2013
Comité Krimpen aan den IJssel; verkoping; van 10.00 tot 16.00 
uur; evenemententerrein bij ‘De Tuyter’, Nachtegaalstraat; ruim 
120 kramen en leuke activiteiten.

Werkgroep Tholen/Sint Philipsland; verkoping; van 10.00 
tot 12.30 uur en van 13.30 tot 15.00 uur; verenigingsgebouw, 
Voorstraat 36 te Sint Philipsland.

  D.V. dinsdag 22 oktober 2013
Vrouwenvereniging Dorkas; verkoping; van 10.00 tot 12.30 uur 
en van 14.00 tot 19.00 uur; dr. C. Steenblokschool, Zoete Inval 
8/10 te Veenendaal; opbrengst is deels voor Adullam en deels 
voor de school.

  D.V. dinsdag 22 t/m donderdag 24 oktober 2013
Adullam neemt deel aan de Familiedagen te Gorinchem. U 
bent van harte welkom om de Adulllam-stand te bezoeken. 
Openingstijden: dinsdag en woensdag van 13.00 tot 21.00 uur en 
donderdag van 10.00 tot 18.00 uur.

U bent welkom

Samen werken
Fietstocht Staphorst
In totaal hebben 227 fietsers deelgenomen aan de 
fietstocht in Staphorst, die jaarlijks op de laatste za-
terdag van juni wordt gehouden. De route voerde de 
fietsers langs de streek met zijn prachtige boerderijen 
en over rustige landwegen en fietspaden. Men kon ook 
gebruikmaken van de overtocht per pontje, over het 
riviertje de Reest. Voor velen was dit een leuke bijkom-
stigheid. Onderweg waren prima rustmogelijkheden 
met diverse consumpties. 
De deelnemers kregen van een plaatselijke supermarkt 
gratis een mandarijntje aangeboden. Bij het eindpunt 
was een verkooptafel en 
visboer aanwezig. Het 
comité bedankt iedereen 
die aan deze fietstocht 
heeft bijgedragen en de 
vrijwilligers die zich hier-
voor hebben ingezet.

Fiets- en marktdag comité 
Doornspijk e.o.
Zoals we al vele jaren gewend zijn, heeft de fiets- en 
marktdag van comité Doornspijk e.o. weer plaats-
gevonden. Het mooie fietsweer, rond de 22 graden, 
heeft zeker bijgedragen aan de mooie opkomst van 
ongeveer 800 deelnemers. Al met al was het een 
zeer geslaagde dag die het mooie bedrag van € 9000 
opleverde. Allen, ook de vele vrijwilligers, hartelijk 
bedankt voor dit prachtige resultaat. Hopelijk mogen 
we elkaar volgend jaar, de laatste zaterdag van juli, 
weer ontmoeten!

De heer Hogendoorn uit Waarder 

verkoopt al meer dan 25 jaar 

geestelijk lectuur en kaas voor 

Adullam. Wie verrast hem door 

zijn omzet te vergroten?

De winkel is geopend van 10.00 

tot 13.00 uur en op telefonische afspraak. U bent van harte welkom 

op Oosteinde 16, 3466 LA te Waarder.

Al meer dan 25 jaar!

Er zijn gelukkig weer verschillende zaken die we 
onder uw aandacht mogen brengen. We blikken 
terug en melden tevens nieuwe activiteiten die in 
D.V. de komende periode weer zullen plaatsvinden. 
Ook vonden er weer verschillende fietstochten 
plaats, al dan niet genoemd in dit nummer. Zowel 
voor de opbrengst van deze tochten als voor de 
andere activiteiten: onze hartelijke dank!

H. Compagner
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Vervolg op pagina 39

  D.V. zaterdag 2 november 2013 
Comité Krimpenerwaard-Oost; verkoping; van 10.00 tot 15.00 uur; 
verenigingsgebouw ‘De Schakel’, Schoolstraat 24 te Bergambacht.

Comité Geldermalsen; verkoping; van 10.00 tot 15.00 uur; 
bedrijfshal Gebr. van Doorn, Laageinde 15 te Geldermalsen.

  D.V. zaterdag 9 november 2013
Comité Maartensdijk; herfstmarkt; van 10.00 tot 14.30 uur; 
Woon- Zorg- & Dienstencentrum Dijckstate, Maertensplein 98 te 
Maartensdijk; opbrengst deels voor Adullam.

Comité Rijssen; najaarsverkoping; van 9.00 tot 12.30 uur; Jacobus 
Fruytier Scholengemeenschap, De Stroekeld 142 te Rijssen.

  D.V. zaterdag 16 november 2013
Vrouwenvereniging ‘Rebekka’; verkoping; van 10.00 tot 14.00 
uur; Pieter Zandt Scholengemeenschap, Grafhorsterweg 
53a te IJsselmuiden. Er is weer een gevarieerd aanbod van 
(zelfgemaakte) artikelen voor jong en oud, een warme hap en 
allerlei lekkers.

Adullam en De Schutse organiseren dit jaar een 

gezamenlijke innovatieprijsvraag. Twaalf ideeën zijn 

genomineerd voor de landelijke zorginnovatieprijs 

2013. Een jury, bestaande uit vertegenwoordigers 

van beide organisaties en een externe deskundige, 

beoordelen de ideeën. Voor de drie beste ideeën 

is er een innovatiebedrag beschikbaar om het idee 

ook daadwerkelijk uit te voeren. Daarnaast is er een 

publieksprijs, welke bestemd is voor de indiener van 

het innovatie idee dat de meeste stemmen ontvangt. 

Ga snel naar de website, www.adullamzorg.nl/

zorginnovatie/, en breng uw stem uit! U kunt stemmen 

van D.V. 23 september t/m 25 oktober.

Zorginnovatie: 
Stem mee!

Op 7 juni jl. was er een cre-
atieve avond van het ac-
tieve comité Hardinxveld-
Giessendam.
Deze avond was geor-
ganiseerd door Trijnie en 
Eline de Groot. Op de foto ziet u de tas die bekleed 
kon worden met verschillende soorten stof. De jute 
tas is van Albert Heijn, de stof werd met flanelsteek 
op de tas genaaid. De opbrengst van deze avond 
was € 66,50. Een leuk idee dat navolging verdient. 
Wie pakt de draad op om ook zo’n avond te geven?

Creatieve dames

Op D.V. donderdag 3 oktober a.s. vindt een kledingverkoop plaats 

met medewerking van Kleding voor Kinderen en D&M Fashion. U 

bent van harte welkom van 10.00 tot 12.00 uur in een zaal van de Ger.

Gem. te Scherpenisse, Schoolstraat 2. Van 14.00 tot 20.00 uur bent u 

van harte welkom in dorpshuis ‘De Stove’, Voorstraat 42 te Stavenisse. 

Kleding voor Kinderen is daar tot 17.00 uur aanwezig.

In Stavenisse is op D.V. woensdag 9 oktober a.s. van 14.00 tot 17.00 

uur een najaarsverkoping. Medewerking wordt verleend door Joosse 

Hoeden, Corrie’s Stoffenplaza, Leny Hage (goedkope kleding en me-

vrouw Kesselaar (lingerie). De verkoping wordt gehouden in de schuur 

van Sierbestrating Van Haaften aan de Pilootweg.

Activiteiten comité 

Tholen/Sint Philipsland

Soms krijgt Adullam opdrachten binnen waar alle deelnemers voor aan 

de slag moeten. Zo dompelt de ene deelnemer de fakkels en een andere 

deelnemer tamponneert ze. Op deze foto ziet u Martine van de Belt aan 

het werk. Zij is fakkels aan het tampon-

neren. Deze fakkels worden door iemand 

anders weer keurig verpakt, zodat de 

opdrachtgever uiteindelijk een prachtig 

cadeautje heeft om weg te geven. Een 

leuke bezigheid voor de deelnemers wat 

tevens nog wat geld in het laatje brengt!

Fakkels tamponneren op Kroonheim
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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!

  ‘Beter ondernemen 
      met kengetallen’ 

Landjuweel 12, 3905 PG Veenendaal  .  Tinstraat 6A, 2984 AN Ridderkerk

WWW.VANHARBERDEN.NL

GOED BEZIG.

Verwacht u duidelijkheid en perspectief 
van uw accountant? Een advies dat direct 
toepasbaar is voor de keuzes van morgen? 
Bel ons dan op 0318 55 95 00.



Samen werken

Ook dit jaar levert Druivenstein voor een leuk prijsje prachtige 
eindejaarspakketten, voor zowel bedrijven als particulieren! 
Voor informatie en bestellingen kunt u terecht bij Jintie Roo, 
T 0522 46 26 64 of jroo@adullamzorg.nl.

Eindejaarspakketten

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

Inlevertijden:
Inleverdatum voor het 
decembernummer: 
uiterlijk D.V. 22 oktober a.s.

Mevrouw Fidder en mevrouw Den Uijl zijn vanaf 

de oprichting van comité Kampen-IJsselmuiden-

Grafhorst in september 1988, bij het comité betrok-

ken geweest. 25 jaar lang hebben zij zich ingezet. 

Hun leeftijd noopt hen een stapje terug te doen en 

het stokje over te geven aan de jongere generatie. 

Tijdens een vergadering van het comité is afscheid 

genomen van beide dames. De voorzitter heeft hen 

hartelijk toegesproken en hen toegewenst dat de 

Goddelijke genade in hen verheerlijkt zou mogen 

worden. Op de foto 

van links naar rechts: 

mevrouw Den Uijl, 

mevrouw Fidder en 

de heer Evink.

25 jaar actief 
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We zijn getrouwd!

Even buurten
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Op 23 mei jl. 
traden Martina 

Bos (DAC 
Waardheim) 
en Geerten 

Weening in het 
huwelijk.

Op maandagmid-
dag 17 juni jl. werd 
Ans van der Hoek 
(Borchheim) in het 
zonnetje gezet 
in verband met haar 12,5 jarig jubileum. 
Bewoners, (oud)collega’s, familie en leiding-
gevenden waren hierbij aanwezig. Het was 
een gezellige middag. De bewoners van 
Borchheim hopen dat Ans nog lang bij 
Adullam blijft werken. 

Hendrik Netjes straalt tijdens de 
receptie ter gelegenheid van zijn 
80e verjaardag op 20 juni jl. Hendrik 
is de oudste bewoner van Adullam! 
Bewoners en medewerkers van 

Muiderheim waren 
uiteraard present 
op de receptie. 
Hendrik, alsnog van 
harte gefeliciteerd!

Het team van Muiderheim vond 
dat hun tuin zich uitstekend 
leende voor ‘even buurten’!

Jubileum De oudste!

Even buurten

Roelie van 
den Top (DAC 
Veldheim) en 
Sander Wisse 
trouwden op 
29 mei jl.

Anneke Nieuwenhuis 
(Centraal bureau) en 
Erhard Koekoek beloofden 
elkaar op 28 juni jl. trouw. 

De huwelijksdag van 
Heidi van Norden 

(DAC Kroonheim) en 
Gerrit Dijkgraaf was 

op 28 juni jl.

Voor Berna 
Evertse 
(Zuiderheim) en 
Jacob Baauw 
was 28 juni jl. dé 
grote dag.



Onder redactie van Mien van Ginkel
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Ze noemt het heel stoer ‘haar hok’, de ver-
nieuwde ruimte waar zij als eerste gebruik 
van mocht maken. Toch is Marry Huisman in 
haar hart maar 
wát trots op haar 
fraaie werkplek 
en taak als 
telefoniste van 
Horstheim! 

Weckpotten: wie heeft ze nog, maar 
gebruikt ze niet? Tip: op Kroonheim 
maken ze er enorm leuke dingen van! 
Lukt het niet ze daar te bezorgen? 
Neem gerust contact op met Bertine 
Mulder via T 0577 401 201 (op werk-
dagen tussen 11.00 en 15.00 uur) 
hmulder@adullamzorg.nl, dan kan 
er vast wel iets geregeld worden!

‘Vroeger’, dat was die goede oude tijd toen 
rapportages nog met de hand werden 
geschreven. Dit gebeurde in een klein 
hokje, vol met mappen en mensen, dat het 
kantoor van Zuiderheim moest voorstellen. 
De twee stoelen waren meestal onbezet; 
dubbelgevouwen zittend op de vloer 
werden de rapportages gelezen en soms 
ook geschreven. Iedereen, van jong tot 
oud, ongeacht rang en stand, koos voor 
deze manier. Maar helaas, tegenwoordig 
staan er computers op de bureaus! Het is 
nu gedaan met knus op de vloer zitten.

Twee fijne dingen: van de 
zon genieten en pannen-
koeken bakken. U ziet, op 
Kroonheim gaat dit voor 
Arwin Goedhart en zijn be-
geleidster heel goed samen! 

Mooi weer en pauze, een prima combinatie! 
Zo dachten op Horstheim Arjan en deelnemer 
Bas erover en het bleek dat Gerdien en deelne-
mer Eelco dezelfde gedachte hadden.

Al is de tuingroep van Veldheim verhuisd naar de 
boerderij, de groentetuin is nog steeds in tact. Voor 
de collega-deelnemers betekende dat: bessen 
plukken! Heel ontspannen en gezellig met elkaar én 
in de natuur. Het eindresultaat is een heerlijke saus 
voor in de Veldheimwinkel ‘Vergeet-mij-niet’.

Eén van de onderwerpen van de 
cursus Identiteit voor nieuwe me-
dewerkers is vrijetijdsbesteding. Op 
een zonnige 
woensdag-
middag 
in april jl. 
brachten de 
deelnemers 
de theorie meteen in de praktijk op 
het speelterreintje van Kroonheim.

Daar waren 
ze dan, de 
vrijwilligers 
van DAC 
Waardheim! 
Op 7 maart 
jl. hoefden ze 
niets te doen maar mochten zich, als 
dank voor hun inzet, laten verwennen 
door het Waardheimteam. Voor zowel de 
vrijwilligers als het team was deze avond 
een hoogtepunt!

Leuk bezoek voor Herman Huisjes! Zijn ouders 
kwamen op bezoek bij zijn werkplek op activiteiten-
boerderij Kroonhoeve (Uddel). Zo konden ze zien 
hoe er dankbaar gebruik was gemaakt van het door 
hen geschonken materiaal voor het kippenhok, de 
gereedschapsschuur, enz. Nogmaals: hartelijk dank!

Trotse telefoniste

Tip

Vroeger

Pannenkoeken

Pauze

Bessen plukken

Vrijetijdsbesteding 
Verwennen

Bezoek op Kroonhoeve
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Onderhoud 

leaseauto’s, alle merken!

Haal- en brengservices.

www.autodegro
ot.nl

140 occasions op voorraad

Galileïstraat 46
3902 HR Veenendaal
Telefoon (0318) 52 96 52

Betrokken en 
  verantwoordelijk

www.jdb-advocaten.nl  |  Telefoon: (030) 760 10 00
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Wij zijn geopend op werkdagen van 9.30 tot 
15.00 uur. Bezoek is alleen mogelijk op afspraak.
Plaats uw bestelling op tijd, zodat wij tijd heb-
ben om de kaarten in te pakken en u niet voor 
niets komt.

Ons assortiment kerstkaarten is nog groter dan u 
op deze pagina ziet. Helaas past niet alles in het 
blad. Dus zoekt u een bepaalde serie of bent u 
benieuwd wat we nog meer hebben? Vraag dit 
gerust aan ons!

Dit jaar ruimen we een groot deel van onze 
oude kerstkaarten op. Dit betekent dat we ieder 
comité/verkooppunt bij hun bestelling een 
doosje oude kerstkaarten meegeven. Helemaal 
gratis! U kunt deze dan voor een leuk prijsje 
doorverkopen aan uw klanten. Op deze manier 
helpt u ons van onze oude kerstkaarten af en wij 
kunnen volgend jaar weer (veel) nieuwe kaarten 
laten drukken. Wellicht ten overvloede wijzen 
we u erop dat deze oude kerstkaarten niet meer 
geretourneerd kunnen worden.

Kerst- en nieuwjaarskaarten 2013

De kerstkaarteninpakkers van Veldheim!

VN 1201 (enkele kaart met envelop)

GKVN 1205 (dubbele kaart)

GKVN 1206 (ansichtkaart)

GKVN 1301 (enkele kaart met envelop) 

VN 1302 (ansichtkaart)

BWNJ 1303 (dubbele kaart) 

GKVN 1304 (dubbele kaart) 

GKVN 1305 (ansichtkaart)

GKVN 1306 (ansichtkaart)

Kaartenactie

De verkoopprijzen van de kaarten zijn 
als volgt:
• Ansichtkaarten (5 in een pakje): € 1
• Enkele kaarten met envelop (4 in een 

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

pakje): € 1,50

U kunt de kaarten bestellen/kopen bij uw 
dichtstbijzijnde comité/verkooppunt 
(zie pagina 44).

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 bij:

DAC Veldheim
Contactpersoon: Jan Kapaan
Bovenbuurtweg 33
6717 XA Ede
T 0318 64 83 39
E bestelling@adullamzorg.nl



Adressen Fondsenwerving

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

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

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

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
Staphorst, Druivenstein: bakkerij Roelofje Slager Druivensteinweg 5 7951 PK (0522) 46 26 64 bakkerijproducten

Staphorst, Kringloopwinkel De Horstenaar Jintie Roo, Arjanne van Rees Burg. Van der Walstraat 
27

7951 AK (0522) 46 36 36 Vd; ook kaarten

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 van Wolfswinkel, Jennet 
Vrijenhoek 

't Hof 12 3888 MH (0577) 40 84 44 ambachtelijke kaarsen, 
zeep, cadeauartikelen

Ede, Veldheim: Vergeet-mij-niet Jeska van de Veen Bovenbuurtweg 33 6717 XA (0318) 64 83 34 Vd; ook tuinproducten

Ede, Bakkerij Veldheim Bertine de Jong Bovenbuurtweg 33 6717 XA (0318) 64 83 38 bakkerijproducten

Bennekom, dependance Veldheim Lianne Venema Meentweg 10 6721 NW (0318) 50 09 19 landwinkel; streekproducten

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

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

Winkeltjes op Adullam-voorzieningen
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WWW.ASAV.NL

Bovenloopkranen

Hijsgereedschap

Maatwerk

Keuringen

Inspecties

Onderhoud

ASAV hef- en hijstechniek B.V.
Hertzstraat 13a
6716 BS Ede (Gld.)

E  info@asav.nl
T  0318 65 5675
F  0318 65 5919



46

A
d

u
ll

a
m

  
co

nt
ac

t  
 • 

  s
ep

te
m

be
r 2

01
3

Een gezellige familiedag voor jong 
en oud! Er worden weer veel kramen 
opgesteld, die gevuld zullen worden 
met een grote variatie aan artikelen!

Natuurlijk hoeft u geen eten en drinken 
mee te brengen, want dat hebben we 
allemaal te koop. Het winkeltje ’t Hofje 
heeft naast de vele cadeauartikelen en 
lingerie ook weer leuke aanbiedingen!
Ook de bewoners en deelnemers van 
Kroonheim zullen hun zelfgemaakte 
producten te koop aanbieden zoals 
zeep, kaarsen en nog véél meer! Hebt u 
vragen of wilt u ook een kraam t.b.v. het 
goede doel? Neem dan contact op met 
mw. Van de Pol, T 0577 40 14 73.

Allen van harte welkom!

Open Dag/verkoping Kroonheim

Verslag Open Dag/verkoping Veldheim

D.V. donderdag  24 oktober a.s., 

de donderdag in de herfstvakantie, is het weer onze    Kroonheim-dag!

Zaterdag 1 juni jl. was het weer een 
gezellige drukte op Veldheim. Als bijzon-
dere attractie stelde de jeugdbrandweer 
van Ede zich een dag beschikbaar. Een 
auto die stond te roken en geblust 
moest worden, trok zeker de aandacht. 
Mooi om te zien hoe de jeugd zich al 
jong als hulpverlener wil inzetten. 
De kinderen konden een ballon 
oplaten. Het is altijd weer spannend 
of deze verder komt dan de bomen die 
om Veldheim heen staan. De ballon van 
Gerben Brinks kwam het verst; hele-
maal in Heinsberg (Duitsland). Hij heeft 
de eerste prijs gewonnen.
Ook zijn er veel kleurplaten ingeleverd 
en hebben alle kinderen hun best ge-
daan. Anna Methorst, Gerjan Dekker, 
Anne-Greet Nijsse, Jaap Vermeer en 
Liselotte v/d Sluijs hebben een prijs 
gewonnen. 

De opbrengst van deze 
gezellige en goed verlo-
pen dag was het mooie 
bedrag van € 18.200.
Allen die hieraan 
meegewerkt hebben: 
heel hartelijk bedankt!

Comité Ede
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De Open Dag is geleidelijk uitgegroeid van een moment van 
schaapscheren en ontmoeting tot een gezellige en vooral 
creatieve dag rondom het jaarthema. Dit betekende voor de 
bezoekers dat zij konden helpen met het schilderen van een 
reusachtige walvis. Het resultaat mag er wezen: honderden 
kinderen hebben geholpen en het is een spectaculaire walvis 
geworden van bijna vijftien meter lang. Verder is er genoten 
van een springkussen, workshops boetseren en schilderen, 
waterspelletjes en een viskraam. 

De kinderen genoten vooral van ponykarren en grote visspellen.
Bezoekers konden op het nieuwe terras van Samenzó 
genieten van het geheel. Behalve het schaapscheren, werden 
ook de bijzondere diersoorten van deze dierentuinachtige 
kinderboerderij bekeken, zoals de zeven nieuwe nandoes, de 

Galloway-runderen, de Wallaby’s 
met jongen en de Alpaca’s.

Wat vonden onze deelnemers van 
de Open Dag? “Prachtig, mooi, 
gezellig!”
De belangrijkste doelstelling 
bij de opbouw van deze 
kinderboerderij was en blijft 
integratie of ontmoeting. 
Mensen met een beperking, of 
juist mensen met hun specifieke 
gaven, welke zij op Samenzó 
ontplooien, vertellen hun taken aan kinderen en volwassenen 
die op bezoek komen. Steeds meer bezoekers komen de brug 
over, symbolisch de brug tussen mensen met een beperking en 
de samenleving. Dagelijks leren onze dertien deelnemers bij en 
verzorgen ze heel zelfstandig de dieren. 

Samenzó heeft een eigen website: 
www.kinderboerderijsamenzo.nl. Kijk gerust eens rond!

Kinderboerderij Samenzó, dependance van DAC Horstheim te 
Staphorst, hield zaterdag 6 juli jl. haar jaarlijkse Open Dag. Het was 
een mooie en zonnige dag met als jaarthema ‘Vissen en water’. 
De deelnemers kijken altijd erg uit naar deze jaarlijkse dag en 
hebben hard gewerkt. Ze hebben ijs en stroopwafels verkocht en 
nieuwe donateurs over de brug gehaald. Tom wilde zelfs in de 
lunchpauze zijn plekje niet verlaten! Om 15.15 uur meldde hij: 
“Al het ijs verkocht!” 

Open Dag Kinderboerderij Samenzó

Walvisschilderij.

Bastiaan heeft 
heel actief nieuwe 
donateurs 
geworven!

Lucel verkocht enthousiast 
stroopwafels.

Bert en Remco 
voeren de 
Alpaca’s.

Gerrit-Jan 
heeft de 

duiven 
gevoerd.
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GISETTE VAN DALEN

De reis van Stijn
Stijn gaat naar de zoo. Met 
de klas. In de zoo gebeurt 
iets ergs. Er is een show.
Met een uil. Maar de uil 
vliegt weg! Wat nu?
57 blz. geb. 33125478

7,50

ADRI BURGHOUT

Piet Storm laat zich 
niet afschepen
Piet Storm pikt vier mannen 
op van een reddingsvlot in 
de Waddenzee. Als de man-
nen vage antwoorden geven 
en dan plotseling spoor-
loos verdwijnen, krijgt Piet 
argwaan.
103 blz. geb. 33125867

8,50

ELS FLORIJN

Vuur over de stad
Op vrijdag 14 mei 1940 
wordt Rotterdam zwaar 
gebombardeerd. Ralf en zijn 
ouders moeten vluchten 
voor hun leven. Maar 
waarom gaat Ralf terug, de 
brandende 
binnenstad in?
119 blz. geb. 33125720

8,90

THEA ZOETEMAN-MEULSTEE

Geen geheimen meer
Er is iets aan de hand… 
Waarom mag ze anders 
ineens niet meer meedoen 
op school? Tot overmaat van 
ramp moet Mirjam naar een 
dokter. Dan neemt ze een 
dappere beslissing: vanaf nu 
zijn er geen geheimen meer!
86 blz. geb. 33125461

7,90

SIMONE FOEKENS

Bart en de inbrekers
Er is ingebroken bij Bart 
thuis. Wat is Bart boos! 
Mama heeft gehuild en zijn 
raam is kapot. En Barts 
munten zijn weg! Ik ga op 
zoek naar de dieven! denkt 
Bart.
75 blz. geb. 33125485

8,50

SIMONE FOEKENS

Dwarrelletters
Maartje staat voor een pro-
bleem. Waarom dwarrelen de 
letters altijd voor haar ogen of 
wisselen ze stiekem van plek? 
Maar onverwachts ontdekt ze 
het geheim van de stoere opa 
van Tim...
119 blz. geb. 33125713

8,90

MARGRIET DE GRAAF

Raadsels rond Julia
Als er een nieuw meisje in 
Nikkies klas komt, wil ze 
maar één ding: hartsvrien-
dinnen worden. Het lijkt wel 
alsof ze Julia al jaren kent! 
Maar waarom doet Julia 
soms opeens zo stug? Wat 
verbergt ze?
107 blz. geb. 33125584

8,50

B. HOOGHWERFF

Koningskinderen 2
Een tweede deeltje met 
verhalen voor kinderen 
over Gods werk in het 
Oranjehuis. Veel prinsen 
en prinsessen uit ons 
Oranjehuis vreesden de 
Heere. Zij waren echte 
Koningskinderen!
ca. 68 blz. geb. 33125737

9,90

ROLAND KALKMAN

Poes viert feest
Poes viert feest. Want het is 
dierendag! Sam neemt Poes 
mee naar school. Maar daar 
loopt alles mis… Derde deel 
in de serie over Poes, voor 
beginnende lezers.
57 blz. geb. 33125492

6,90

M.H. KARELS-MEEUSE

Vriendjes in een ver land
Papa vertelt een geheim 
aan Stef en Tim. Hij gaat 
belangrijk werk doen. In een 
ver land. Nu gaan ze op reis 
met een vliegtuig. Helemaal 
naar Tanzania! Maar… wo-
nen daar ook vriendjes?
78 blz. geb. 33125751

tot 31-12-2013 5,00

daarna  7,50

MARIAN SCHALK

Gekakel op 
de boerderij
Renske en Sander wonen op 
een kippenboerderij. Niks 
aan, vindt Renske. Maar als 
ze misschien moeten ver-
huizen, wil Renske maar één 
ding: de boerderij redden!
93 blz. geb. 33125591

tot 31-12-2013 5,50

daarna  7,90

ADA SCHOUTEN-VERRIPS

Schelpen in het zand
Gideons moeder doet 
vreemd, zijn vader is vaak 
niet thuis. Gelukkig mag 
Gideon wel naar het feestje 
van Ralf! Maar dan gaat het 
fout. Wat doet mam zo dicht 
bij de branding...?
93 blz. geb. 33125775

7,90

TEUNIE SUIJKER

Brugklasstress en 
vriendinnenverdriet
Floortje woont op het internaat, 
net als haar beste vriendin 
Tessa. Ze gaan naar de brug-
klas. Maar vanaf de eerste dag 
is Tessa dikke vriendinnen met 
Karlijn. Soms voelt het alsof 
Floortje niet meer bestaat...
187 blz. geb. 33125799

13,90

ARJA VAN VELZEN-WIJNEN

Hotel in rep en roer
Het is zomervakantie in 
hotel Dennenheuvel! Maar 
dan wordt Teus de kok ziek. 
Hoe moet dat nu, met een 
hotel vol gasten? En dan zet 
Wiekes poesje Tijgertje het 
hotel op stelten…
64 blz. geb. 33125546

7,50

HERMAN WILBRINK

Roofoverval op een 
geldtransport
Als Erik bij zijn oom en tante 
aan boord van de Cascade 
gaat logeren, ziet hij iets 
vreemds. Erik en matroos 
Dirk gaan op onderzoek uit. 
Maar dan komen ze oog in 
oog met overvallers te staan.
105 blz. geb. 33125577

8,50


