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           Herman
 woont al vijftig jaar bij De Trans

Corona op de Struiklaan     
           ‘Mijn uitslag is positief’

  Vera vertelt:  
    ‘Door de coronaperiode is
extra bevestigd dat we er voor 
     onze bewoners én elkaar zijn’
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AGENDA
Activiteiten

Recept: Jessica’s mosterdsoep 

Buiten is het koud. De winter komt eraan. Tijd voor 
wintersoep! Jessica Veldkamp (woonachtig op Sint 
Josephlaan 8 in Nooitgedacht) deelt haar recept voor 
lekkere mosterdsoep met jou. 

Ingrediënten:
• 6 kippenbouillonblokjes 
• Zaanse mosterd
• 2 uien
• 500 gram spekjes 
• 260 gram bloem 
• 125 gram roomboter
• water 

Bereidingswijze: 
1.  Breng een soeppan met 3 liter water en 6 kippen-

bouillonblokjes aan de kook 
2.  Doe 125 gram roomboter, 260 gram bloem en 100 ml 

water een andere pan
3.  Roer dit goed door en doe dit dan bij de soep in de pan 
4. Voeg 6,5 eetlepel mosterd toe
5.  Bak 2 uien in een koekenpan. Voeg de spekjes toe en bak 

deze ook nog even mee. Doe dit dan ook in de soeppan
6. Laat alles nog eventjes sudderen 

Eet smakelijk!

Zelf kerstversiering maken

Heb je zin om te knutselen voor kerst? Hieronder vind je een 
leuk idee. Je kunt dit zelf knutselen, of samen. 

Wat heb je nodig? 
• ijslollystokjes 
• lijm 
• verf 
•  glitters, stickers, pomponnetjes 

of andere versieringen 

Hoe maak je het? 
1.  Maak van de ijslollystokjes een 

kerstboom of sneeuwvlok
2. Lijm deze in elkaar 
3. Verf alles in een kleur die je mooi vindt
4.  Is de verf droog? Versier dan jouw knutselwerk met glitters 

of iets anders! 

Vieringen Nooitgedacht 

In de regel vinden er bij De Trans op elke laatste zondag 
van de maand kerkdiensten plaats (om 10.30 uur in 
het restaurant in het activiteitencentrum). Vanwege de 
coronamaatregelen werden de diensten de afgelopen 
maanden via YouTube uitgezonden. Hier kun je één dienst 
terugkijken: https://youtu.be/b4AgalEiu2A. Het is op het 
moment van het schrijven van de Transparant nog niet 
bekend wanneer de vieringen weer normaal plaatsvinden. 

Neem voor meer informatie, of voor de organisatie van een 
sfeerbeleving bij huis, contact op met geestelijk verzorger 
Bernadette Beunders, via bbeunders@detrans.nl of  
06 - 10 36 90 03. 

Activiteiten PV Alleman  

5 februari:  Karten (Hoogeveen) 

16 maart:   Jaarvergadering PV met nader te bepalen 
workshop (Nooitgedacht) 

23 maart:   Paasstuk maken onder deskundige 
begeleiding (Emmen)

25 maart:   Paasstuk maken onder deskundige 
begeleiding (Rolde)

Door corona zijn alle activiteiten onder voorbehoud gepland.  
Vanwege het coronavirus weten we op het moment van het 
publiceren van dit blad niet of de activiteiten daadwerkelijk 
door kunnen gaan.

Vieringen Emmen 

Neem voor informatie over vieringen en geestelijke 
verzorging in Emmen contact op met geestelijk verzorger 
Bram Riepma, via briepma@detrans.nl. 

Druk- en zetfouten voorbehouden. 
Aan de inhoud van deze uitgave 
kunnen geen rechten worden 
ontleend. Uit deze uitgave kan 
niets worden overgenomen zonder 
toestemming van de redactie. 

Redactieadres:
Stichting De Trans
Grote Brink 3 
9451 BP Rolde
t (0592) 24 74 74
e communicatie@detrans.nl 
www.detrans.nl 

Cliëntbemiddeling: 
Mirjam Koopman regelt plaatsing op locaties en 
kan helpen bij de aanvraag van een indicatie. 
t 06 – 51 92 27 74, 
e mkoopman1@detrans.nl

Zoek je hulp voor thuis (ambulante zorg)?  
Neem contact op met Mirjam Tiktak. 
t 06 – 22 06 64 96
e mtiktak@detrans.nl

Heb je vragen over zorg voor kinderen jonger dan 
18 jaar? Stel deze aan Dirma Gommer  
(t 06 - 12 29 36 32, e dgommer@detrans.nl) of Kim 
Wilken (t 06 – 30 78 14 05, e kwilken@detrans.nl). 



Inhoud
Voorwoord

Jaar vol verrassingen 
Nog voor de Kerst is hier de tweede 
Transparant van 2020. Het loopt nu naar 
het einde van een jaar vol verrassingen 
en naar feestdagen die anders dan anders 
gaan zijn.  We kunnen dit jaar niet met 
de hele familie Kerst en Oud en Nieuw 
vieren. Wat gooit corona toch de boel overhoop! Toch gaan 
we het ook nu gezellig maken en genieten van wat wel kan.

Een van de verrassingen voor mij is dat ik per 1 oktober als 
directeur Bedrijfsvoering in dienst ben getreden bij De Trans. 
Na een periode als tijdelijk directeur heb ik ervoor gekozen 
om me voor langere tijd aan De Trans te verbinden. Ik heb 
het enorm naar mijn zin en wil graag samen met al mijn 
fijne collega’s verder bouwen aan de toekomst van deze 
mooie organisatie. 

Hadden we in de vorige Transparant gehoopt dat het bij 
een enkele coronagolf zou blijven, zitten we inmiddels 
in de tweede. Helaas is het virus deze keer niet aan ons 
voorbijgegaan en zijn er in een woning acht cliënten en 
meer dan de helft van de medewerkers van het team 
besmet geweest. Gelukkig zijn ze allemaal hersteld. Ook 
tijdens de tweede golf zijn de gevolgen weer met veel inzet 
en flexibiliteit door onze medewerkers opgevangen. Wat 
hebben we toch fantastische collega’s! Ik wil bij deze alle 
medewerkers nog eens extra bedanken voor de bijzondere 
prestaties die zij in de afgelopen maanden hebben geleverd.

Ook in deze Transparant komen er weer veel interessante 
mensen en onderwerpen voorbij. Er is aandacht voor 
‘trucker’ Herman, die al meer dan 50 jaar bij De Trans 
woont en erg veel van vrachtwagens houdt. Ook vertellen 
begeleiders Vera en Jamilla over hoe zij het werken op 
hun ‘eiland’ ervaren. Heel praktisch en nuttig zijn de tips 
van fysiotherapeut Gretha over hoe je ook in coronatijd in 
beweging kunt blijven. Redactielid Fenje neemt ons mee 
in haar belangstelling voor olifanten en mondkapjes(!). En 
daarnaast nog veel meer.

Alvast veel leesplezier. Maar voor je de bladzijde omslaat, 
wil ik je ook namens Arianne fijne feestdagen en een heel 
voorspoedig en gelukkig nieuwjaar wensen. Ik hoop van 
harte dat alles weer wat normaler wordt en we elkaar weer 
kunnen vasthouden en knuffelen. En samen het leven 
kunnen vieren. Zonder maatregelen. 

Peter Kamsma
Directeur De Trans
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Dit is de tweede Transparant van 2020.
Directeur Peter Kamsma blijft langer bij De Trans werken. 
Hij heeft het erg naar zijn zin! 
Directeuren Peter en Arianne wensen je fijne feestdagen.
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Gehaakte knuffels van Roelie: 
“Wie kan ik blij maken?”

Roelie woont in Assen en is dol op het haken van 
knuffels. Dit doet ze alleen, maar soms ook gezellig 
samen met een vriendin. Roelie is een handige haakster: 
als iets haar niet lukt, bedenkt ze zelf een oplossing. 
Inmiddels heeft Roelie al héél veel knuffels gehaakt. 
Er ligt een stapel in haar huis. Ze wil hier graag andere 
cliënten blij mee maken, daarom doet Roelie deze 
oproep: “Wie kan ik blij maken met een zelf gehaakte 
knuffel?”. 
Heb jij belangstelling? Stuur dan een e-mail naar haar 
ambulant begeleider Sanne Hulshof via  
shulshof@detrans.nl.

Thuis Sint Maarten vieren: 
“we liepen in huis langs de deuren!”

Een paar bewoners van 
Egypteneinde in Veendam 
bedachten een leuk alternatief 
om dit jaar Sint Maarten te vieren. 

Zij zongen voor de kamerdeuren 
van medebewoners! De 
bewoners die Sint Maarten 
liepen, hadden zelfbedachte 
lampionnen geknutseld. Deze 
waren erg mooi geworden. Het 
was een originele en vooral ook 
gezellige avond. 

Sinterklaasknutsels van De Zon 

De Zon (één van 
de groepen van 
Kinderdagcentrum 
de Vuurtoren) 
vierde Sinterklaas 
door samen allerlei 
Sinterklaasactiviteiten 
te doen.  
’s Ochtends zongen 
de kinderen in de 
kring Sinterklaasliedjes 
en daarna werden 
Sinterklaasspelletjes 
gespeeld. Ook versierde 
de groep hun lokaal 
met een schoorsteen, 
stoomboot en andere 
spullen van Sinterklaas 
en zijn Pieten. Daarnaast knutselden de kinderen 

mooie schoentjes, die ze mochten zetten bij de 

schoorsteen op de groep. En wat een geluk: de 

Pakjespieten stopten er wat leuks in! 

PRIK

bord
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Wie wil een gehaakte knuffel van Roelie? Stuur een e-mail naar 
shulshof@detrans.nl
Kinderen van De Zon vierden Sinterklaas.
Bewoners van Egypteneinde vierden Sint Maarten in hun eigen huis.
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De fiets van Hans  

Hans Moorlag woont in Bolderbörg ‘In de Manne’ in Vlagtwedde. Hier 

staat al jaren een fiets als decoratie. Weer en wind maakten deze 

roestig en lelijk. Hans besloot hier iets aan te doen:  

“Hoe je van iets lelijks, iets moois kan maken.

Ik ergerde me al een tijd aan de roestige fiets.

Toen heb ik, Hans, deze geverfd.
Zie de foto en oordeel zelf.”

Eilandsurvival op De Ziel   

Sinds het begin van de coronacrisis wordt er binnen De 
Trans gewerkt op ‘eilanden’. Dat houdt onder meer in dat 

wonen en dagbesteding in vaste groepen gebeurd. Dit 
zorgt voor minder directe contacten tussen verschillende 

groepen mensen. Met deze manier van werken proberen 

we de verdere verspreiding van het coronavirus tegen 
te gaan. Begeleider Linda Holties van De Ziel in Rolde 
bedacht een leuke ‘eilandsurvival’ voor haar cliënten. Op 
hun eigen eiland (in hun eigen woning) gingen de cliënten 

op avontuur. Zo moesten ze geluiden raden (onder andere 

het liedje ‘Op een onbewoond eiland’) en schatzoeken. De 

activiteit zorgde voor veel plezier!

Patrick deelde cake uit in zijn buurt    

In september regelde Patrick Wagenaar van Struiklaan 3 een burendag. Het leek 

hem mooi om op deze dag met zijn nieuwe buren samen te komen om elkaar 

te leren kennen. Helaas kon de burendag wegens corona niet doorgaan. Maar 

voor de burendag had Patrick veel lekkers van voetbalvereniging VV Gieten 

gesponsord gekregen. Patrick vertelt: “Voor de burendag had ik maar liefst 

6 cakes van de voetbalvereniging gekregen!”. Burendag staat normaal voor iets 

doen voor een ander en daarom nam Patrick zelf het initiatief om al dit lekkers 

in zijn buurt uit te delen. Patrick: “Er was veel cake en zo kon iedereen toch nog 

meegenieten”. 

Pascal maakte schilderijen voor 
directeur Arianne 

In het kantoor van directeur 
Arianne hangen sinds kort 
twee schilderijen van Pascal 
Geerlings: één van een wolf 
en één van een grot. Pascal 
werkt op dagbestedingslocatie 
BWCopy in Emmen en mag 
graag schilderen. Arianne zocht 
naar schilderijen voor aan haar 
muur en die wilde Pascal wel 
voor haar maken! De schilderijen 
hangen naast elkaar. Ze beelden 
namelijk samen een film uit waar 
Pascal dol op is. De film gaat 
over een Chinees meisje. Haar 
vader is een wolf, die ’s nachts in 
een grot slaapt. Arianne is erg blij 
met de schilderijen. 

5

     

Hans verfde een lelijke roestige fiets. Nu is deze weer mooi!
Begeleider Linda organiseerde een eilandsurvival voor cliënten van De Ziel.
Pascal maakte 2 schilderijen voor het kantoor van directeur Arianne.
Patrick kreeg cake van voetbalvereniging VV Gieten. Hij deelde dit in zijn buurt uit. 
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    CLIËNT 
centraal
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Herman is gek op grote vrachtauto’s.
Hij houdt van lekker buiten zijn.

Herman heeft een eigen 
verzameling van kleine vrachtwagens



Herman kan zelf niet zo goed vertellen waarvan hij 
houdt. Praten is voor hem moeilijk. Als hij praat, dan 
doet hij dat heel snel. Daardoor is hij minder goed te 
verstaan. En hij vindt het niet leuk om iets twee keer 
te moeten zeggen. Zijn familie en begeleiding ken-
nen hem inmiddels goed. Zij weten vaak wel wat hij 
bedoelt. Volgens zijn zus Ineke Walraven (74) vertelt 
zijn gezicht je ook veel. “Als hij geniet, dan zie je hem 
lachen.”

Glimlach bij elke grote auto
Die glimlach laat inderdaad zien waarvan Herman nog 
meer houdt. Zo krijgt hij een dikke grijns bij elke grote 
auto. Hij is gek op boeken met foto’s van auto’s. Her-
man kan daar lange tijd geconcentreerd in bladeren. Hij 
onthoudt alle soorten vrachtwagens. Als zijn zus aan-
wijst welke vrachtauto melk vervoerd, dan herhaalt hij 
dat. Zelfs maanden later nog. “Hij weet precies welke 
vrachtauto’s er zijn. Als Herman een vrachtwagen ziet, 
dan trekt zijn aandacht daar gelijk naartoe. In zijn kamer 
staat een kast met zijn eigen verzameling kleine vracht-
wagens. Hij kan er zo van genieten.”

Vaste soosbezoeker
Herman werd geboren op 1 september 1960 in Middel-
burg. Zijn vader en moeder kregen zeven kinderen. Ze 
verhuisden in 1965 naar IJsselmuiden. Hermans vader 
en moeder zijn niet meer in leven. Zijn zes broers en 
zussen wonen bijna allemaal op afstand van Rolde. Ze 
komen afwisselend gezellig bij Herman langs. Meestal 
gaan ze dan ergens iets eten of drinken. Herman houdt 
namelijk van gezelligheid en van lekker eten. “Barbe-
cue is toch wel zijn favoriet.”

Herman Rook woont al vijftig jaar bij De Trans. Toen hij tien jaar was, ging hij naar huize 

Mariëncamp. Nu woont hij in De Ziel vlakbij de dorpskern van Rolde. Dit jaar is Herman 

zestig jaar geworden. Hij werd getrakteerd op een rondleiding bij de brandweer. Dat was 

precies wat hij leuk vond. Herman is namelijk dol op grote vrachtauto’s. Maar er is meer 

waarvan hij geniet.

woont al vijftig jaar bij De Trans
Herman
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Volgens zijn zus onthoudt Herman alles!

Boeken met foto’s van 
auto’s bekijken



Alleen als er soosmiddag is, krijgt zijn familie hem niet mee. 
“Dan moeten we mee naar de soos”, vertelt zijn zus. “Of hij zit 
er zelfs al als we komen. Hij ontmoet daar graag de andere be-
woners. Ze zitten gezellig bij elkaar. Er zijn activiteiten. Herman 
houdt van die gezelligheid.” Helaas hebben ze door corona al 
langere tijd niet kunnen afspreken.

Fietsen, buiten zijn en tv-kijken
Fietsen is een andere favoriete bezigheid van Herman. Hij kan 
dat ook heel goed. Als hij naar de dagbesteding gaat, pakt hij 
altijd de fiets. Hij wordt daarbij begeleid, zodat hij veilig aankomt. 
Met de dagbesteding heeft hij werkzaamheden in het bos. Zo 
verzamelt hij onder meer hout. In de middag gaat hij naar De 

parant8

Herman gaat graag op ontdekkingstocht.
En hij gaat het liefst mee spullen wegbrengen: met de auto!

Houten Mal. Dit is de houtwerkplaats waar producten worden 
gemaakt voor in de tuin. Herman werkt dan bijvoorbeeld aan 
nestkastjes. “Hij vindt het ook geweldig als hij mee spullen mag 
wegbrengen”, weet zijn zus. “Dan mag hij weer in een auto.” 
En dat verschijnt natuurlijk weer die grote glimlach.

Thuis trekt hij zich soms terug op zijn eigen kamer. Naast de 
kast vol vrachtauto’s heeft hij daar een televisie. Meestal gaat 
hij daarnaartoe als het in de huiskamer drukker is. Al vindt hij het 
met zijn medebewoners ook heel fijn. “Herman houdt namelijk 
graag alles goed in de gaten. Dat merk je ook als je buiten met 
hem bent. Hij bekijkt dan alles. Herman is het liefst buiten. Dan 
kan hij op ontdekkingstocht.”

Fietsen is ook één van de favoriete 
bezigheden van Herman



TOUR

DeTrans
In deze Tour De Trans blikken twee medewerkers 
van De Trans terug op het wonen en werken op 
‘eilanden’. Hoe hebben onze wooncliënten het 
ervaren om dagbesteding op de woning te krijgen? 

Sinds maart werken we bij De Trans op ‘eilanden’. Onze 
wooncliënten krijgen zoveel mogelijk dagbesteding op de 
woning. Dit doen we om de kans op het krijgen van corona 
te verkleinen. Maar het was wel even wennen in het begin. 
Voor de bewoners én medewerkers. Gelukkig heeft ieder-
een zijn draai wat gevonden. Vera Hubers en Jamilla Kui-
pers, woonbegeleiders op Leeuwerikenveld 7, kijken terug. 

“Onze bewoners waren eerst in de war en vonden het span-
nend. Krijgen we nu dagbesteding van de begeleiders? Weet de 
nieuwe dat ik dinsdagvond altijd bel met mijn familie? Daarnaast 
misten ze hun collega’s van de dagbesteding. En de vaste be-
geleiders daar. Ook speelde mee dat zij binnen moesten blijven 
en dat familie niet langs kon komen. Rond de zomer kwam er 
meer balans. Ze waren gewend aan de nieuwe gezichten. Het 
ritme kwam wat terug,” blikt Vera terug. Jamilla merkt op dat 
het heeft geholpen dat een deel van de groep weer naar een 
dagbestedingslocatie kon. “Deze is naast onze woning. Hierdoor 
werd het rustiger op de groep en kregen enkele cliënten hun 
‘gewone’ ritme wat ze voor de coronatijd hadden terug.” 

Er waren ook bewoners die gelijk het voordeel zagen van dag-
besteding op de woning. ‘Yes! Ik kan elke dag uitslapen want ik 
heb vakantie’ hoorden Vera en Jamilla een van de bewoners roe-
pen. “Toch missen sommige bewoners de vertrouwde gezich-
ten van de dagbesteding.” Ook zag Jamilla een nieuwe kant van 
een bewoner. “Hij is meer gaan praten. Voor corona sprak hij al-
leen enkele woorden. Nu hele zinnen. Waarom? Eigenlijk weten 
we niet waardoor het komt. Maar het is mooi om te zien.”

Het werken op eilanden bracht in het begin meer werk met zich 
mee. “Het was en is druk”, beaamt Jamilla, “Soms draaiden we 
twee diensten achter elkaar, een  vroege dienst en dagbeste-
ding. We kregen ook meer telefoontjes van collega’s die thuis 

werkten. Dan wordt het een uitdaging je aandacht te verdelen 
en stel je prioriteiten, want onze bewoners hebben aandacht en 
begeleiding nodig.” Af en toe is het even zoeken naar de balans 
tussen wanneer je als woonbegeleiding bezig bent of wanneer 
je dagbesteding geeft, merkt Vera. “Maar we doen het met 
elkaar. En die ruimte is er. Door deze periode is extra bevestigd 
dat we er voor onze bewoners én elkaar zijn. Samen lossen we 
het op.”

Werken op ‘eilanden’: dagbesteding op de woning   

‘Ik kan uitslapen, want ik heb vakantie!’
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Sinds maart krijgen wooncliënten dagbesteding op de woning.
Dit was in het begin wennen. 
Gelukkig heeft nu iedereen zijn draai wat gevonden.

Jamilla en Vera met 
de bewoners bij een 
avondje sjoelen. Stagiair 
Wessel (vooraan) kijkt 
of iedereen zich aan de 
spelregels houdt.



MOOIman!
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Joop heeft heel veel hobby’s.
Hij houdt van de natuur.



“Het is hier mooi”
Joop doet de deur open. “Kom”, zegt hij. We gaan Helma 
halen, zijn begeleidster. Het tuinhuis waar we gaan zitten, 
is koud. We houden onze jassen aan. Tijdens het gesprek 
schieten Joops gedachten vaak alle kanten op. Vooral naar 
dingen die er niet meer zijn. V&D, waar ze de lekkerste 
chocoladeletters verkochten. Het bankfiliaal in het dorp dat 
gesloten is. De vrijwilliger die met hem uilen ging kijken, 
maar geen tijd meer heeft. “Het gaat zo het gaat. Ik geniet 
van het leven.”

Het gaat zo het gaat. Dat zegt Joop vaak. Het lijkt misschien dat 
hij somber is. Maar dat is hij niet. “Joop is een natuurmens, hij 
houdt van leuke dingen ondernemen”, zegt Helma. 

Waarom woon jij hier?
“Het is hier mooi. Ze zeiden: ‘Er wordt voor jullie gebouwd in 
Rolde. Kom we gaan even kijken.’ We gingen in het busje. Toen 
we hier om de bocht kwamen zeiden ze: dit is het huis. Is het 
akkoord?’ Ja, Ja! Ik was blij. Toen had ik het nog niet van binnen 
gezien. Maar het is hier zo mooi. Heel erg mooi. De natuur. 
Maar de flora en fauna wordt al maar minder.”

Wat doet dat met jou?
“Jammer, jammer. Het maakt me verdrietig. Des te meer flora, 
hoe meer dieren erop afkomen.” 
Joop vertelt dat hij het erg vindt dat de boeren maaien. Dan zijn 
de bloemen weg. “Ik kijk uit het raam en zie dat men weer de 
boel verpest.”

Zijn er ook goede en mooie dingen?
“O ja. De hoornaar komt hier voor. Een hele dikke soort wesp. 
Een groot dier. Ik zag dat. Ik had graag binnen in de boom willen 
kijken om te zien hoe het nest in elkaar zat. Maar gevaarlijk, 
gevaarlijk. Hij staat er nog, de boom.” “Jij ziet overal de schoon-
heid van in hè?”, zegt Helma.  Joop gaat nog even door: “De 
berenklauw vind ik een mooie plant. De berenklauw! Hij is giftig 
en kan zo groot worden! Die staan hier ook. Ik ging er met de 
fiets naar toe. Stapte af. Ik maakte foto’s. Helaas, mislukt. Als 

ik zoiets doe, moet er 
iemand bij zijn die weet 
hoe het moet. En ik kijk 
ook graag naar de maan 
en de sterren. Ik heb op 
mijn kamer een compu-
ter ja ja, en een sterren-
kijker. De loopband is ook 
leuk. De kilo’s moeten er af. Ik ben niet dik maar mijn pak past 
niet meer. En ik heb een pick-up. Een oude die het nog hart-
stikke goed doet. Met elpees.”

Welke muziek vind je mooi?
“Vooral nostalgie. Ede Staal maar ook Glenn Miller. De Ram-
blers.” Helma noemt countryzanger  Slim Whiteman en Elvis. 
“Jawel, jawel! En Mick Jagger, wie kent hem nog? Op deze pla-
neet is er heel veel. Noem maar op, noem maar op, noem maar 
op. Junge, komm bald wieder is ook een lievelingslied van me.”

Wie is jouw vriend?
“Bertus. Ik weet niet waar hij woont. In Rolde. Bertus maakt 
foto’s. Ik wil best graag met Bertus op pad om foto’s te maken. 
Dat heb ik wel gedacht. Maar dat is nog niet gebeurd.” Helma: 
“Hans B. van hiernaast heeft een groentetuin. Die help je graag. 
Vooral de vergeten groentes vind jij heel mooi.” 

Wat is jouw wens voor het nieuwe jaar? 
“Zo het ligt. Komt wat er komt.”

Maar je kunt toch iets heel graag willen?
“Ja maar dan kan het niet.” Helma: “Je zei net dat je het heel 
leuk zou vinden om eens wat vaker met Bertus op pad te gaan. 
De natuur in. Foto’s maken. Dat is een wens. Het is niet gezegd 
dat die wens uitkomt. Maar je wilt het graag.” Joop: “Er is 
volop keus.” 

Mag corona nog even doorgaan?
“Nee, nee, nee, liever niet!”

Joop Dik woont al bijna 19 jaar met Gerard B., Gerard K., Loes, Victor en Henk aan de Veldrits. Daarvoor 

woonden ze met elkaar aan de Riegheide. Vier keer per week stappen ze met z’n allen op de fiets om 

naar de dagbesteding te gaan. Gelukkig kan dat sinds een aantal weken weer.

Foto’s maken, sterren kijken, helpen met de moestuin: 
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Joop houdt van muziek. 
En van de natuur. 
Joop maakt ook graag foto’s van de natuur.
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VERSLAG

Corona op de Struiklaan:

      ‘mijn uitslag is positief’
Onze woning aan de Struiklaan 1-5 in Nooitgedacht  werd 
flink getroffen door corona. Acht van de tien cliënten 
werden ziek, net als bijna het hele team. De wereld leek op 
z’n kop te staan. In dit nummer van de Transparant doen 
we een kort verslag van de gebeurtenissen op de woning. 
En de impact die het heeft gehad. Voor bewoners én 
medewerkers. 

In september is het ineens raak. Op de groepsapp van de mede-
werkers stromen verontrustende appjes binnen. 

In no time heeft meer dan de helft van de medewerkers ge-
zondheidsklachten of corona. Ook geeft de ene na de andere 
bewoner aan zich niet goed te voelen. Er is sprake van een 
serieuze coronauitbraak binnen de woning. Het ergste scenario 
wordt werkelijkheid, waar we juist alles op alles hebben gezet 
om dat te voorkomen binnen De Trans. 

Het werk gaat door
Ineens ziet de wereld op de Struiklaan er anders uit. De wo-
ning gaat in quarantaine, bewoners in isolatie op hun kamer. 
Medewerkers trekken een beschermend pak en handschoenen 
aan voordat ze de woning binnengaan, en zetten een speciaal 
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Medewerkers en bewoners van Struiklaan 1-5 kregen corona.
Het was een spannende tijd.
Iedereen is weer beter.

1
2
3

mondmasker op. Ze volgen de procedure bij een virusuitbraak. 
Maar voor de bewoners, medewerkers en omgeving is dit heel 
onwerkelijk en ongemakkelijk. Medewerkers geven aan het 
spannend te vinden om te werken: ‘ik hoop dat ik zelf geen 
corona krijg’. Maar ze gaan ervoor, door de basiszorg voor de 
bewoners te blijven geven. De voor de bewoners vertrouwde 
begeleiders komen één voor één thuis te zitten. In quarantaine 
of met gezondheidsklachten. En juist nu is versterking hard 
nodig. Tijdelijk komen er nieuwe collega’s op de woning. Wat 
een toppers. Ze hebben het team uit de ‘brand’ geholpen en dat 
in een erg spannende tijd. 

Gevolgen
Alle aandacht voor de bewoners is nu gericht op het geven van 
basiszorg. De ene heeft milde klachten, de ander is echt ziek. 
De bewoners die geen gezondheidsklachten hebben, worden 
nauwlettend in de gaten gehouden. Ook zij moeten tijdelijk 
binnen blijven. Voor de medewerkers die wel kunnen werken, 
heeft de uitbraak ook thuis gevolgen. Zo moeten meerdere 
collega’s in quarantaine en kunnen zij een poos niet knuffelen 
met de kinderen of partner. Daarnaast hebben zij het gevoel te 
kort te schieten op het werk. Ze zijn enorm betrokken bij het 
dagelijkse wel en wee van de bewoners. De toestand van de 
bewoners gaat hen nauw aan het hart. 

Licht aan het einde van de tunnel
Iedereen ziekt zo goed mogelijk uit. De vaste medewerkers 
keren terug op de woning. Zij willen graag weer aan de slag 
en bouwen rustig de werkuren op. De conditie laat de meeste 
medewerkers in de steek. Ze zijn snel vermoeid. Een veel 
voorkomende klacht na corona. Gelukkig is er ruimte om aan 
te geven wanneer het niet meer gaat. De bewoners zijn blij dat 
de bekende gezichten terugkomen en knappen zelf ook op. Al 
is het voor hen lastig om goed aan te geven hoe zij zich precies 
voelen. Het oude ritme komt weer terug. Uiteindelijk wordt 
de quarantaine opgeheven en kan iedereen bijkomen van een 
enorm intensieve en spannende tijd. 

Bewoner Y heeft een positieve uitslag

Ik heb klachten en laat mij testen

Mijn uitslag is positief

Bewoner X is in isolatie gegaan



Eten & drinken

Bewegen

Ontspannen

DE TRANS

beweegt

Kantoorgym

Voor de collega’s Ondersteuning die al sinds half 
maart (!) thuis werken, hebben we een paar beweegtips 
voor de spieren.

1. Telefoontje? Doe dit staand of ga een stukje wandelen.
2.  Houten been Strek je benen één voor één rustig achter 

je keukentafel of thuisbureau. Houd je been even in de 
lucht, laat hem zakken, maar raak de grond niet aan. Doe 
dit 15 keer per been. Hiermee breng je je beenspieren in 
beweging.

3.  Haal koffie. Of water. Of thee. Dit brengt je in beweging 
en zorgt er ook voor dat je voldoende blijft drinken. 

4.  Sterke nek Heb je last van nekpijn? Dit kun je voorkomen 
door je beide handen op je achterhoofd te plaatsen en je 
hoofd er tegenaan te duwen. Houd dit steeds 5 seconden 
vol en herhaal een paar keer. Dit maakt je nekspieren 
sterker.

Stramme spieren. Niet naar de sportclub kunnen. 
Coronakilo’s. Allemaal redenen om juist nu in beweging 
te komen. Stel haalbare doelen en ga eropuit. Bewegen? 
Denk er niet over na. Ga het gewoon doen!

We weten allemaal dat onze spieren stijf worden wanneer 
we te weinig bewegen. Ook kan te weinig bewegen zorgen 
voor overgewicht en sombere gevoelens. Fysiotherapeut 
Gretha Meindertsma benadrukt dat bewegen belangrijk is voor 
iemands mindset: “Wanneer onze cliënten bewegen, zie ik dat 
zij alerter worden en meer in contact zijn met hun omgeving. 
Het is belangrijk voor hun eigenwaarde. Wanneer je uren achter 
elkaar op een stoel zit, dut je in. En dit geldt natuurlijk voor ons 
allemaal”. 

Op natte dagen is het niet altijd fijn om een wandeling of 
fietstochtje te maken. Er zijn simpele bewegingsoefeningen 
die je iedere dag thuis kunt doen of al doet. “Begin klein. Gooi 
een bal over. Of blaas een ballon op en tik deze naar elkaar toe. 
Loop een keer extra de trap op en af. Gooi de vuilnis weg of dek 
de tafel. Denk niet te lang na óf je in beweging komt, maar doe 
het!” 

Bewegen? Gewoon doen!
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Bewegen is belangrijk. 
Het is gezond en goed voor je humeur.
Denk niet na over bewegen. Ga het gewoon doen! 

Espria heeft tips en tricks voor het thuiswerken 
samengebracht in een digitaal boekje. Ook hebben? Stuur 
dan een e-mail naar communicatie@detrans.nl. Met in het 
onderwerp ‘Werken vanuit huis, hoe blijf je in balans?’. Je 
krijgt dan het boekje toegestuurd. Voor medewerkers zijn de 
tips en tricks ook te vinden op het Vitaliteitsplein op intranet. 

Medewerkers kunnen beweegtips voor cliënten vinden 

op het Gezondheidsloket De Trans (intranet). Naast 

bewegen vind je hier ook tips voor voeding en ontspanning. 

Op locaties zijn er beweegboxen beschikbaar. Deze 

worden geleverd door team Sport en Beweging.
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Het Tuinhuis in Nooitgedacht 
’t Pant in Emmen 

’t Winkeltje in Klazienaveen 
Onder de Molen in Rolde 

Op de foto’s zie je winkels van De Trans in kerstsfeer

me
t

ELKAAR

1
2

3
4

Kerstshoppen bij De Trans 

De Trans 
wenst je fijne 
feestdagen en 

een gelukkig en 
gezond 2021!

Het is al bijna kerst! 
Wil je nog snel 
shoppen om je huis 
knus te maken? Of 
voor kerstcadeaus? 
Hieronder zie je een 
paar van onze winkels 
volledig in kerstsfeer.

2

Walter, Herman, Bernadette en 
Johan verwelkomen je graag op 
dagbestedingslocatie Het Tuinhuis. 
Hier liggen allerlei eigengemaakte 
kerstproducten in de winkel.

Van zelfgemaakte kerstkransen 
tot leuke kerstpakketjes. 
Bij ’t Winkeltje vind je het! 
De kerstspullen zijn onder 
andere door deelnemers van 
dagbestedingsgroepen De Spil 
en NoNonsens gemaakt. 

Mooie kerstdecoraties vind je 
ook bij ’t Pant. Deze unieke 
winkel ligt vol verrassende 
door cliënten zelfgemaakte 
woonaccessoires. 

Voor leuke cadeaus zoals stoffen 
kerstboompjes, zachte kussens of 
bijzondere verlichting, moet je ook zeker 
eens naar cadeauwinkel Onder de 
Molen gaan. Hier liggen onder andere 
producten die door dagbestedingsgroep 
Eignwies zijn gemaakt.

Stroetenweg 33a, Nooitgedacht

Langestraat 160, Klazienaveen 

Wilhelminastraat 79, Emmen 

Grote Brink 22a, Rolde

1

4

3

Het Tuinhuis

‘t Pant

‘t Winkeltje

Onder de Molen
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Vrijwilligers Anja en Frans willen een buurtvereniging opzetten.
De Trans kan hieraan meedoen en meedenken.
In Nooitgedacht gaan er daardoor veel leuke dingen gebeuren.

‘Buurtvereniging 

        voor nog meer gezelligheid’

“Een buurtvereniging heeft Nooitgedacht namelijk niet”, 
vertelt Frans. “Dat is zonde. Met een buurtvereniging kun je 
veel meer voor elkaar krijgen. Je kunt als vereniging beter 
met de gemeente overleggen. En je hebt betalende leden. 
Daardoor heb je meer geld om activiteiten te organiseren. Wij 
vinden het dus tijd voor een buurtvereniging. We hopen dat 
we daarvoor goed kunnen samenwerken met De Trans.” Anja 
vult haar man aan: “We wonen hier met elkaar. We doen het 
samen!”

We gaan leuke dingen doen
Frans en Anja zien het al helemaal zitten. “We kunnen, als 
corona voorbij is, zoveel organiseren. Denk aan buurtbarbecues. 
We zouden ook graag een jeu-de-boulesbaan willen aanleggen. 
Alle leden van de buurtvereniging kunnen straks meedenken en 
meedoen. Samen bedenken we wat het leven in Nooitgedacht 
nog leuker maakt. Voor ons zit dat in elkaar ontmoeten. Elkaar 
leren kennen. Er voor elkaar zijn. Daarom zijn wij ook het vrijwil-
ligerswerk bij De Trans gaan doen. Als iemand iets zelf niet kan, 
dan helpen we daarbij.”

Iets betekenen voor een ander. Dat is wat vrijwilligers Frans Mulder 
en Anja van Weezel uit Nooitgedacht willen. Beiden zijn 66 jaar en 
gepensioneerd. Ze hebben de tijd. Daarom zetten ze zich graag in voor 
de cliënten van De Trans. Helaas heeft corona het vrijwilligerswerk 
grotendeels stilgelegd. Maar daardoor zit het echtpaar zeker 
niet stil. Sterker nog, vooral Frans is bezig met plannen voor een 
buurtvereniging.

Vrijwilliger worden bij De Trans? 

Dat kan! Als vrijwilliger lever jij een waardevolle bijdra-
ge aan het welzijn van onze bewoners en cliënten. Neem 
contact op met vrijwilligerscoördinator Hennie Dijkema, 
via hdijkema@detrans.nl of 06 – 82 53 58 86. 

Frans maakt zelf gebruik van een scootmobiel. Daardoor weet 
hij hoe het is om iets niet te kunnen. “Maar ik weet ook dat je 
altijd wel iets anders kan. Zeker als je dat met elkaar doet.” Zo 
kregen ze met Pasen voor elkaar om eitjes uit te delen. Vrolijke 
Frans zat verkleed als paashaas op een aanhanger. De net zo 
vrolijke Anja reed hem rond. “We hebben aan de zorgteams 
bossen tulpen gegeven. Met Kerstmis willen we ook iets leuks 
organiseren. We gaan proberen een wensboom te plaatsen, 
samen met gemeente Aa en Hunze. Daarin mag straks iedereen 
zijn wens ophangen. En we gaan dan kijken welke wensen we 
kunnen vervullen.”

Vrijwilligerswerk is voor ons waardevol
Anja en Frans praten met liefde over het buurtschap Nooitge-
dacht. “Het is hier fijn wonen. En de bewoners van De Trans 
zijn zo leuk. Het vrijwilligerswerk is voor ons heel waardevol.” 
Frans denkt aan één van de bewoners van De Trans. “Hij kan 
niet praten. Als er dan een glimlach op zijn gezicht verschijnt, is 
dat fijn. Op dit moment ligt het vrijwilligerswerk even stil. Zodra 
het weer kan, gaan we meteen weer langs. En dan gaan we ook 
verder met het oprichten van de buurtvereniging. We gaan er 
met elkaar een mooie tijd van maken.”



ding
MIJN

Fenje Folkers is ambulant begeleider in de omgeving 
van Rolde. Voor zes cliënten regelt ze van alles. Als 
ze vrij is, doet ze andere dingen. Zo zet ze zich in 
voor olifanten in Thailand. Soms gaat ze bij ze langs. 
Fenje ging in 2014 voor het eerst naar Thailand. Daar 
bezocht ze een olifantenpark. Ze was op slag verliefd. 
De olifanten veroverden direct haar hart. Sinds die tijd 
is ze er al zes keer geweest. 

“Ik ben een dierenmens. Mijn ontmoeting met de 
olifanten raakte mij echt. Een olifant is een groot 
en intelligent dier. Tegelijkertijd zijn ze kwetsbaar. 
Veel olifanten werken in Thailand in het toerisme. 
Daar gaan mensen op hun rug zitten. Of ze moeten 
schilderijen maken met hun slurf. Dat is niet goed 
voor ze. Olifanten verdienen rust en ruimte. Het 
olifantenpark vangt de oudere olifanten op. Ze slijten 
daar hun oude dag.”

In het olifantenpark leerde Fenje Agnes kennen. 
Agnes komt uit Groningen en woont in Thailand. Fenje 
en Agnes werden direct vriendinnen. “Inmiddels heeft 
Agnes een eigen stichting opgezet: Somboon Legacy 
Foundation. Ze vangt daarmee olifanten op. Ik heb 
geholpen met het oprichten van een kleine fabriek. 
Daar wordt vanuit olifantenpoep papier gemaakt. Dat 
kan! De verkoopopbrengst is voor de olifanten. Maar 
door corona krijgt Somboon Legacy nu wel minder 
geld.”

Fenje is daarom in Nederland een actie begonnen. Ze 
naait in haar vrije tijd mondkapjes in allerlei printjes. 
“En in allerlei maten”, zegt ze “Want soms heeft 
iemand een groot hoofd. Of juist een kleine.” De 
opbrengst gaat naar de olifanten. “Ik heb al 450 
euro verdiend. Dat lijkt een klein bedrag. Maar in 
Thailand is dat veel geld. Er kan onder meer voer van 
worden gekocht.” Natuurlijk hoopt Fenje over een tijd 
weer naar Thailand te kunnen. “Ik weet nu al dat de 
olifanten me gaan herkennen! Ze hebben namelijk een 
heel goed geheugen!”

voor olifanten
Fenje’s passie 

Fenje Folkers is ambulant begeleider en houdt van olifanten.
In Thailand kent ze een heleboel olifanten. De dieren kennen haar ook.
Fenje maakt mondkapjes om geld op te halen voor de olifanten.




