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AGENDA
Activiteiten

Activiteiten PV Alleman

PV Alleman start het nieuwe jaar met de volgende activiteiten: 

7 januari:  Nieuwjaarsvolleybal (geannuleerd i.v.m. 
coronamaatregelen)

25 februari: Huishoudbeurs

17 maart: Jaarvergadering, met wijnproeverij

1-3 april: Stedentrip Parijs

Alle activiteiten zijn gepland onder voorbehoud.  
Voor contact: pvalleman@detrans.nl

Vieringen Emmen 

Neem voor informatie over vieringen en geestelijke 
verzorging in Emmen contact op met geestelijk verzorger 
Bram Riepma, via het e-mailadres 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? Neem dan contact op met Dirma Gommer 
t 06 - 12 29 36 31, e dgommer@detrans.nl of Kim 
Wilken, t 06 - 30 78 14 05 of e kwilken@detrans.nl. 

Vieringen Nooitgedacht

Door corona worden de vieringen nu via YouTube 
uitgezonden. Hier kun je een dienst terugkijken:  
https://bit.ly/31myUwO. We laten je weten wanneer 
de vieringen weer in het activiteitencentrum kunnen 
(restaurant, 10.30 uur). Voor meer 
informatie en geestelijke verzorging in 
Nooitgedacht, kun je contact opnemen 
met geestelijk verzorger Bernadette 
Beunders, bbeunders@detrans.nl en 
06 10 36 90 03.

Een zomerse  
PV activiteit

Leden hebben 3 juli een sportief 
bootuitje gehad. Op smalle sloten 
en de Hunze kanoden ze naar 
Spijkerboor. 



Inhoud
Voorwoord

Ooit leefde er een Duitse wetenschapper. Wild grijs haar met 
een bijpassende snor: Albert Einstein. Een van zijn bekendste 
theorieën, is de relativiteitstheorie. Dat is een hele moeilijke 
theorie, waar we jullie niet mee lastigvallen. Maar los van de 
theorie, hebben ook wij als redactie iets ontdekt wat relatief 
is: tijd. 

Eindelijk is hij er, een verse Transparant. We begonnen aan 
deze editie toen buiten nog alles groen was. Een keer met de 
ogen knipperen en we zijn hier, waar de bomen zonder blad 
zijn. Wij kunnen ons voorstellen dat het voor jullie heel lang 
duurde voor hij er eindelijk was. Zo zie je maar weer. Los van 
wetenschappelijke theorieën, tijd voelt voor iedereen anders. 

Zo gaat het ook met corona. Inmiddels kruipen we steeds 
dichter naar het tweejarig “jubileum” van corona. Een 
periode die niet lijkt te eindigen, maar ook voorbij vliegt. 
Toen wij in de zomer begonnen aan deze editie, stond de 
wereld er positief voor. Corona verdween op de achtergrond 
we gingen verder terug naar normaal. Helemaal anders dan 
de situatie nu. Een situatie waarbij we nog harder werken 
om elkaar veilig te houden. Een situatie die veerkracht 
vereist, waar de rek er soms uit lijkt. Je zou willen dat hij 
voorbij vloog.

Ook binnen De Trans gebeurde er veel. Al onze collega’s 
werken op dit moment hard om De Trans beter te maken. 
Beter voor cliënten, beter voor collega’s, beter voor 
verwanten/mentoren. Beter voor iedereen. Wij hebben er 
vertrouwen in dat we dat met elkaar voor elkaar krijgen. In 
de Transparant willen we jullie de mooie verhalen van onze 
cliënten, bewoners en medewerkers van De Trans laten zien. 
Jullie verdienen het allemaal om in het zonnetje gezet te 
worden. Juist nu het inmiddels weer winter is.

Deze Transparant kent volop verhalen waarin de mensen van 
De Trans centraal staan. Zo vertelt bewoner Robin, bekend 
van zijn onverwachte vragen en verkleedpartijen, over zijn 
voorliefde voor auto’s. Over auto’s weet de redactie weinig. 
Maar met een Brabander in de gelederen kan in ieder geval 
één iemand over verkleedpartijen meepraten. 

Daarnaast is er bijvoorbeeld aandacht voor onze vrijwilligers, 
bewoners en collega’s die volop actief waren tijdens NLdoet. 
Er gebeurt veel moois binnen De Trans en dat is goed. Zowel 
voor onze cliënten, onze medewerkers en iedereen met een 
hart voor De Trans. Ontdek het, wij hopen dat jullie net zo 
genieten van het lezen van de verhalen als wij genoten van 
het maken.

Veel leesplezier!

Redactie Transparant
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Het duurde even maar eindelijk is de Transparant er.
Er gebeurt veel bij De Trans.
Blijf gezond!
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Robin is gek op auto’s.
Hij houdt van vakanties ver van huis.

Robin wil gewoon 
heel veel weten



Robin heeft meer dingen in het leven waarvan hij geniet. 
Daar zelf over vertellen, kan hij wel, maar is ook lastig. 
Robin is gevoelig voor prikkels. En die kunnen door 
alles worden veroorzaakt. Een telefoon die overgaat. 
De deurbel die klinkt of toeterende auto’s. Zijn ouders, 
Herman en Anneke, vertellen daarom graag over hem. 
Want als er mensen zijn die Robin door en door kennen, 
dan zijn zij het – en natuurlijk zijn twee jaar oudere broer.

Zijn moeder legt uit dat Robin klassiek autisme heeft 
met een verstandelijke beperking. Vooral de prikkels om 
hem heen, maken het niet altijd makkelijk voor hem. En 
daarom draagt Robin altijd een zwarte koptelefoon. Die 
dempen de omgevingsgeluiden en dat geeft hem rust. 
“Op die manier kan hij zich beter concentreren en voelt 
hij zich goed. Robin kan heel boos worden als het hem te 
veel wordt. ” 

Genieten van auto’s
Een van de dingen die Robin machtig mooi vindt, zijn 
auto’s. “Hij herkent alle automerken. Hij kijkt elke week 
op de computer naar de website van Auto Trader. Hij 
slaat alles in zich op, van de carrosserie, aantal pk’s tot 
de jaartallen van de auto’s.” Robin zou het liefst willen 
dat zijn ouders elke week een nieuwe auto kochten. Hij 
bekijkt regelmatig de kilometerstand van de Toyota Aygo 
van zijn moeder om te zien of het al zover is. 

De 27-jarige Robin Welink kent De Trans vanaf zijn derde. Eerst kwam hij naar het 
kinderdagcentrum. Sinds zijn 15de woont hij op de intensief wonen-groep aan het 
Koningspark in Nooitgedacht. Elke vrijdag halen zijn ouders hem op. Dan blijft hij tot en 
met zondag logeren. Robin gaat ook graag met zijn familie naar andere plaatsen toe. 
Want van op vakantie gaan, daar houdt hij van. Wel wil hij dan ver van huis. Een reis naar 
Ameland vindt hij bijvoorbeeld prachtig! 

Robin
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En hij vraagt volgens zijn ouders naar alles!

De zwarte koptelefoon 
verminderen de 

prikkels voor Robin

zit vol nieuwsgierige vragen!



Zijn vader neemt hem regelmatig mee naar een garage. Dan kan 
Robin rondlopen en alle auto’s bekijken die er staan. Soms gaat 
hij erin zitten. Hij straalt dan van oor tot oor. Hij maakt zelf vaak 
filmpjes van de auto’s. Dan kan hij thuis op de computer alles 
nog een keer bekijken. 

Altijd vol vragen
Toch zijn het niet alleen auto’s waar hij meer van wil weten. 
Robin is net zo nieuwsgierig naar andere dingen. Hij wil volgens 
zijn ouders heel veel weten. Soms kan hij vragen naar iets wat 
lang geleden is gebeurd. Meestal weet hij dan zelf het antwoord 
tot in de detail. Een andere keer ziet hij iemand lopen en wil hij 
bijvoorbeeld weten hoe oud diegene is. “Hij zit vol onverwachte 
vragen!” En hij zit vol knuffels. Robin houdt van aanraken en 
lekker bij elkaar zitten.

Elk weekeinde verkleden
Verkleden is een andere favoriete bezigheid van Robin. Dat is 
iets wat hij van zijn familie heeft. Zijn ouders, vele ooms en 
tantes vinden het ook superleuk om te doen. “We hebben al 
heel wat verkleedpartijen gehad.” Robin verkleedt zich graag in 
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Robin verkleedt zich elke weekeinde.
Als cowboy rookt hij zogenaamd een sigaar.

het weekeinde, bijvoorbeeld als ober. Dan helpt hij in de keuken 
en roert hij in de pannen.

Als stoere cowboy verkleden doet hij eveneens graag. Zijn 
ouders drinken op zaterdag altijd een wijntje voor het eten. Zelf 
schenkt hij dan een Dubbelfris in een glas op een hoge voet en 
gaat hij naar de garage. Daar liggen sigaren die zijn ouders ooit 
hebben gekocht om vuurwerk aan te steken. Vuurwerk vindt 
Robin namelijk ook mooi. 

Doen alsof hij rookt
Robin pakt dan een van de sigaren en doet alsof hij rookt. Met zijn 1 
meter 90 staat hij dan als een stoere cowboy te kijken. Zijn ouders 
komen altijd aangerend en doen alsof ze boos zijn. ‘Oh Robin’, 
roepen ze dan, ‘niet doen, straks zet je alles in de brand.’ Elke week 
is het min of meer dezelfde act. Robin vindt het geweldig. 

En als onverhoopt thuis even wat minder goed gaat door de 
prikkels? Dan kunnen zijn ouders altijd bellen met de begeleiding 
van De Trans. Met elkaar wordt ervoor gezorgd dat Robin snel 
weer rustig is en zich goed voelt.



TOUR

DeTrans
In 2020 kwam de klankbordgroep ‘De Digitale Voortrekkers’ 
tot leven. De naam zegt het al: deze werkgroep geeft de 
digitalisering binnen de organisatie een boost. Het doel is 
om op deze manier de zorg te verbeteren. Maar wat doen zij 
precies? En wat heeft het tot nu toe opgeleverd?

Verbetering en innovatie 
De wereld verandert snel. Dit geldt ook voor digitale commu-
nicatie en processen. Om deze veranderingen aan te kunnen 
en om te blijven innoveren, zetten de Digitale Voortrekkers zich 
in. Ze halen informatie en knelpunten op uit de organisatie en 
brengen dit in kaart. Vervolgens kijken ze waar ruimte is voor 
verbetering en innovatie. De groep neemt zelf geen beslissin-
gen, maar ze brainstormen, geven advies en verbinden de vraag-
stukken aan de juiste personen. En dat gaat goed. Inmiddels ligt 
er een lijst met punten die vragen om actie. 

Diverse vraagstukken
Denk hierbij aan vraagstukken zoals: het internet werkt niet op 
deze groep omdat de muren té goed geïsoleerd zijn, hoe lossen 
we dit op? Of Microsoft Teams werkt niet optimaal, wat kunnen 
we hieraan doen? Maar ook kwesties als het online aftekenen 
van medicijnen. Dat is nu allemaal papierwerk. Een digitalise-
ringsslag op dit gebied zou een goede ontwikkeling zijn. Ook 
werken ze aan oplossingen om collega’s te ondersteunen die 
alle digitale stappen lastig vinden. Digitale werkomgeving 

Een groot project waar de groep zich op dit moment mee 
bezighoudt, is de ontwikkeling van een nieuwe digitale werk-
omgeving. Binnen De Trans werd gewerkt met verschillende 
applicaties, en daardoor veel verschillende wachtwoorden. Niet 
altijd even gebruiksvriendelijk. Een nieuw digitaal platform moet 
het werk efficiënter maken. De rol van werkgroep in dit proces 
is meekijken met de demo’s van verschillende leveranciers. 
Daarbij geven ze aan wat belangrijk is voor de collega’s en de 
organisatie. 

Voeten in de klei
Het grote voordeel van de digitale klankbordgroep is dat alle 
negen medewerkers op de werkvloer staan. Ze staan met hun 
voeten in de klei en daardoor weten ze zelf goed wat wel en 
niet werkt. Ze werken mee aan gemak en verbetering. Dat is 
een hele mooi combi met het reguliere werk in de zorg. 

Klankbordgroep de Digitale Voortrekkers
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De Digitale Klankbordgroep denkt mee hoe het werk makkelijker kan.

 Wie zijn we?
Remco Knijpstra Koningspark 3 

Sophia Helmhout Logopedist 

Annemarie van Zoeren Servicegroep Nooitgedacht 

Thera Oosterhof De Nije Stee 

Evelyne Geitz Leeuwerikenveld 7

Hillegonda Kruid Stroetenweg 37

Anita Bosman Managementondersteuning

Marion Hartwig Nachtdienst

Fokko Bosker Nachtdienst

Daan v.d. Vlist Informatiemanager

Van links naar rechts: Annemarie, Hillegonda, Anita, Daan, 
Remco en Garrelt (Fokko, Marion, Sophia, Thera en Evelyne 
missen op de foto)



Prokkelactiviteit  
team Mocha

Nathalie en Patricia van het Vrijwilligers 
Informatiepunt hielpen in Emmen de 
dagbestedingsgroep Mocha. Zij gingen 
wandelen met bewoners en bakten voor 
hen overheerlijke pannenkoeken. 

Prokkelactiviteit KDC

Ons kinderdagcentrum de Vuurtoren organiseert ieder jaar een 

prokkeldag. Dit jaar in samenwerking met studenten van Drenthe 

College en leerlingen van basisschool Kristalla. De enthousiaste 

studenten hadden activiteiten bedacht, met als thema ‘Kom maar 

op met de zomer!’ Zo werd er samen gedanst op muziek. Er waren 

ballonnen, kinderen konden bellen blazen en ‘vissen vangen’ door achter 

de bellen aan te rennen. Allemaal op veilige afstand, lekker buiten en 

onder het heerlijke zonnetje.

PRIK

bord
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Vrijwilligers in Emmen gingen wandelen met bewoners.
Bij het kinderdagcentrum de Vuurtoren werd ook geprokkeld. 

1
2

1
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Volop prokkelen tijdens de Prokkelweek

Wat is prokkelen?

Een prokkel is een prikkelende ontmoeting 
tussen iemand met een verstandelijke 
beperking en iemand die geen beperking 
heeft. Dit kan ook in een groep. Prokkelen 
verbindt en de ontmoetingen laat alle 
deelnemers nieuwe avonturen beleven. De 
Trans is full partner van Stichting Prokkel.

Van 7 tot en met 12 juni was het de Nationale Prokkelweek. Dit jaar kon er weer worden geprokkeld, 
door corona op aangepaste wijze. Het plezier was er niet minder om. Iedereen was blij dat het weer kon!



Prokkelactiviteit Emmerhout

In Emmerhout, in Emmen, hielden ze een sportieve 
prokkel. Buurtkinderen kregen een ‘free run’ les. Dit 
gebeurde in samenwerking met buurtsportcoach 
Emmen Oost. Na een kenningsmakingronde en 
warming up, moedigden de bewoners van de 
Baalderborg de kinderen aan. Zij kozen ook de 
winnaar van de dag. 

9

     

In Emmerhout liepen kinderen uit de buurt heel hard.
De bewoners kozen de winnaar.
Er is weer hard gewerkt tijdens NLdoet.
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Teams en vrijwilligers 
actief met NLdoet
Dit jaar kon het weer: met elkaar klussen in de week van 
NLdoet. Eind mei stroopten dan ook verschillende teams, 
cliënten en vrijwilligers de mouwen op om de leefomgeving 
van onze bewoners mooier te maken. Geweldig hoe ieder-
een zich hier weer belangeloos voor heeft ingezet! 

Locatie De Veldrits (Rolde) zorgde 
ervoor dat het terras bij het activiteiten-
centrum in Nooitgedacht gezellig werd 
gemaakt, met plantjes, een kruidenkast-
je en verse kruiden. 

In Emmen werden de 
plantenbakken aan het 
Leeuwerikenveld gevuld 
met mooie zomerbloeiers. 



MOOIman!
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Bewoner Harma maakt sleutelhangers en keycords.

Op de tafel in haar kamer staat een grote grijze doos met daarin 
al Harma’s knutselspullen. Een schaar, een meetlint en tiental-
len vrolijk gekleurde touwtjes. “Dat is Paracord”, vertelt Harma. 
“Dat is heel stevig touw, dat je goed kunt knopen. Van dit touw 
maak ik al mijn sleutelhangers en keycords. En soms maak ik 
armbandjes, maar dat vind ik eigenlijk niet zo leuk. Dus dat doe 
ik liever niet.”

Een eigen website
Een paar jaar geleden leerde Harma van begeleidster Evelien 
hoe ze een sleutelhanger kon maken van Paracord. Sinds die 
tijd heeft ze enorm veel geoefend. “In het begin vond ik het 
nog behoorlijk lastig. Maar nu gaat het vlekkeloos en werk ik 
helemaal zelfstandig. Van maandag tot en met vrijdag maak ik 
iedere ochtend sleutelhangers en keycords. Die verkoop ik aan 

       Harma maakt mooie 

sleutelhangers en keycords

Samen met begeleidster Iris laat Harma een paar 
van haar eigengemaakte sleutelhangers zien. 



Bijna iedereen in Nooitgedacht heeft er wel eentje: een 
mooie sleutelhanger of stoere keycord gemaakt door 
Harma van der Laan (34). Harma is gek op knutselen 
en heeft hier zelfs haar werk van gemaakt. “Dankzij 
mij raakt niemand z’n sleutels hier meer kwijt!”

11

Harma houdt ook van uilen.
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Ook zo’n mooie sleutelhanger 
of keycord bestellen?

Wil jij ook zo’n gave sleutelhanger of stoere keycord? Dat 
kan! Op de website van Harma kun je precies zien wat ze 
maakt. Bestellen gaat het snelste door een mailtje te sturen 
naar koningspark3@detrans.nl. 

Oh ja: Harma is geen Bol.com en kan je niet beloven dat je 
de bestelling de volgende dag in huis hebt. Het is per slot van 
rekening écht handwerk!

Harma’s website vind je hier: 
www.milnsom.nl/Harma

iedereen die er maar eentje wil hebben. En met dat geld koop 
ik weer nieuwe werkspullen. Want ik moet wel werk blijven 
houden natuurlijk”, lacht ze. 

Over opdrachten heeft Harma trouwens niet te klagen. Ze heeft 
zelfs een eigen website waar ze al haar spulletjes op zet. “Die 
website heeft mijn vader gemaakt”, vertelt ze trots. “Als ik een 
sleutelhanger klaar heb, maakt hij een foto en zet die op de 
website. Daarna kunnen mensen hem kopen. Een sleutelhanger 
kost twee euro en een keycord zeven euro vijftig, want daarvoor 
moet ik veel meer touw gebruiken.”

Creatieve kreeft
Om nieuwe inspiratie op te doen voor haar sleutelhangers 
en keycords bekijkt Harma af en toe op internet filmpjes over 
knutselen met Paracord. “Zo leer ik mezelf om nieuwe dingen 
te maken en krijg ik volop leuke ideeën. Met Paracord ben je 
echt nooit uitgeknutseld. Je kunt er zo veel dingen van maken. 
Bijvoorbeeld een riem of een balletje. Misschien wil ik dat ook 
nog wel eens gaan doen.”

Knutselen zit in Harma’s bloed. En in haar sterrenbeeld. “Ik ben 
een kreeft en kreeften zijn fantasierijk.” Ze wijst naar de teke-
ning boven haar bed. “Daar staan al mijn karaktereigenschappen 
op een rijtje. Zie je wel: ‘Fantasierijk’ staat er ook tussen. En dat 
klopt, want ik bedenk iedere dag wel iets nieuws om te maken. 
Ik heb van mijn hobby mijn werk gemaakt.”

Uilen
Van je hobby je werk maken: wie wil dat nou niet? Maar heeft 
Harma dan nog wel hobby’s, is de grote vraag. “Oh ja hoor, ge-
noeg!”, lacht ze. “Ik ben gek op uilen. Ik verzamel alles wat met 
uilen te maken heeft. Kussens, knuffels, beeldjes en foto’s. En 
ik houd van diamant painting en schilderen. Dat creatieve heb ik 
van mijn moeder. Die is ook zo creatief.”

Harma heeft het maar getroffen met haar ouders. Een creatieve 
moeder en een handige vader die websites kan maken. “Ik heb 
echt geboft”, knikt ze. “Mijn vader regelt de website en mijn 
moeder helpt bij het bestellen van nieuwe werkspullen. Zo is 
het bijna een familiebedrijf!”



    Nieuwe bewoners voor 

Parklaan 2 in Nooitgedacht
De woning aan Parklaan 2 heeft sinds april 2021 nieuwe 
bewoners. Voorheen woonden er kinderen en jongeren, 
maar ook zij zijn verhuisd naar nieuwe locaties. De nieuwe 
bewoners van de Parklaan zijn ouderen met bijkomende 
problematiek.

Rust en ruimte 
De woning aan Parklaan 2 ligt in een groene omgeving die 
vooral rust en ruimte biedt. Op dit moment wonen er zeven 
cliënten en is er nog ruimte voor één persoon. Juist door de rust 
en ruimte is dit een perfecte plaats voor de oudere cliënten die 
gedurende hun leven veel hebben meegemaakt. Verhuizen voor 
deze cliënten is spannend. Maar de omgeving van de Parklaan 
heeft een rustige uitstraling, dat is een groot voordeel. 

Een warm welkom
De verhuizing van de cliënten is in etappes gegaan. De bewo-
ners komen zowel vanuit de Trans, als uit andere organisaties 
uit het hele land. Je kunt je voorstellen dat zo’n verhuizing rust 
en aandacht vraagt. De verhuizen begon met twee mensen, 
langzamerhand kwamen er nieuwe bewoners bij. Afgelopen 
zomer zijn de laatste bewoners ingetrokken. Leuk om te weten 
is dat nieuwe bewoners altijd warm verwelkomd worden door 
de huidige bewoners. Met een cadeautje bijvoorbeeld. Dit geldt 
trouwens ook voor nieuwe medewerkers. Je welkom voelen is 
hier erg belangrijk. 

Eten & drinken

Bewegen

Ontspannen

DE TRANS

beweegt
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Parklaan 2 in Nooitgedacht heeft nieuwe bewoners.
Een bewoner noemt het een paradijs. 

Een opknapbeurt 
Omdat er voorheen kinderen in de woning hebben gewoond, was 
een opknapbeurt nodig. Een meer volwassen en rustige uitstraling 
was de wens. Daarom hebben een aantal collega’s de handen uit 
de mouwen gestoken en veel geverfd. Ook is er een wand in de 
kamer verwijderd en de deur uit de keuken gehaald. Een zo ‘nor-
maal’ mogelijk huis was de bedoeling en dat is gelukt. Ook de tuin 
is aangepast, zodat er voldoende ruimte is voor een zitje en is een 
moestuintje gemaakt waar eigen groenten worden verbouwd.  

Thuis voelen 
Naast een fijne woning moet op maat gemaakte zorg ervoor 
zorgen dat bewoners zich 100% thuis voelen. Zo wordt er 
gezocht naar een persoonlijke invulling van de dag. Dat betekent 
dat sommige cliënten naar buiten gaan, bijvoorbeeld naar de 
dagbesteding. Andere cliënten blijven juist in de woning. De ene 
cliënt eet aan tafel, de ander niet. De persoonlijke wens bepaalt 
en regie op het eigen leven is het grootste belang. 

Positieve reacties 
Dat de locatie in de smaak valt bij de bewoners is wel duidelijk. 
Een meneer die hier vorige week kwam wonen noemde het 
een paradijs. Een andere cliënte gaf aan dat ze het leuk zou 
vinden om wat meer actie te zien. Even naar een winkeltje 
bijvoorbeeld. Wanneer alle faciliteiten weer open gaan, komt dit 
helemaal goed. 

Staand, van links naar rechts:
Jan, Roelie (zorgcoördinator), 

Arend en Erna (zorgmanager).
Zittend, van links naar rechts: Tiny V. 

en Tiny T., Frans, Jan S. en Jan H.



AAN HET

woordAls je zorg krijgt

die je niet wilt 
Stel je voor: je moet iets doen wat je eigenlijk niet wilt. Of 
je wilt iets maar het mag niet. Je krijgt dan zorg die on-
vrijwillig is. De cliëntenvertrouwenspersoon Wet zorg en 
dwang is er dan voor jou. De cliëntenvertrouwenspersoon 
Wet zorg en dwang werkt voor Quasir. Dit betekent dat hij 
of zij jou onafhankelijk ondersteunt.

Hoe zit dat nou precies?
We hebben in Nederland een Wet zorg en dwang. Die zegt dat 
de begeleiders altijd goed moeten luisteren naar wat jij als cliënt 
wilt. Maar soms wil je dingen die ze niet goed voor je vinden. 
Dan kunnen de begeleiders zeggen: ‘het moet’ of ‘dat mag niet’. 

Welke voorbeelden zijn er?
•  Jan wil ’s avonds graag om 11 uur naar bed, maar moet al om 

9 uur gaan slapen. 
•  Of Carolien die een mobiele telefoon heeft. Ze wil de hele dag 

filmpjes kijken maar na een uur moet ze de telefoon aan de 
begeleiding geven. 

•  Of Harm, die medicijnen krijgt om rustig te worden. Hij wil ze 
niet want ze smaken vies. 

•  Het kan ook zijn dat je het gevoel hebt dat je iets niet mag, 
maar het te spannend vindt om daarnaar te vragen. 
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De cliëntenvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang is er voor jou.

Mogen begeleiders zomaar onvrijwillige zorg 
geven?
Nee. In de wet staan de regels voor het geven van onvrijwillige 
zorg. De zorg moet bijvoorbeeld goed naar andere oplossingen 
hebben gekeken.
 
Wat doet een cliëntenvertrouwenspersoon 
Wet zorg en dwang? 
De cliëntenvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang gaat eerst 
met jou of je vertegenwoordiger praten. Als jij dat wilt, kun je 
samen met de vertrouwenspersoon praten met de zorg. Ook 
ondersteunt zij bij het schrijven van brieven of mails. Wanneer 
dat niet helpt, kan de cliëntenvertrouwenspersoon helpen om 
een klacht in te dienen. Jij bepaalt altijd zelf wat je wel of niet 
wilt doen. Alles wat je aan cliëntenvertrouwenspersoon vertelt, 
is geheim. Zij of hij is er voor jou en je vertegenwoordiger en 
werkt onafhankelijk.

Krijg jij zorg die je niet wilt? Of wil jij dingen die je niet 
mag? Of denk je dat je iets niet mag, maar durf je het 
niet te vragen? De cliëntenvertrouwenspersonen Wet 
zorg en dwang van Quasir kunnen je ondersteunen bij je 
vraag of klacht. 

Je mag altijd contact met hen opnemen via het 
telefoonnummer 085 - 487 4012.
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     De Trans bestaat 25 jaar.
     25 jaar geleden werd de locatie Leeuwerikenveld geopend.
     De oplossing van de puzzel was: van harte gefeliciteerd.
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 1996 - 2 februari 2021 25 jaar De Trans

Winnaars prijspuzzel Transparant
De winnaars van de prijspuzzel in de vorige editie van 
de Transparant zijn bekend! Zij via de mail op de hoogte 
gebracht. Binnenkort gaat de redactie bij de winnaars langs 
om hen de prijs te overhandigen. 

1e prijs: D. Medas, uit Emmen
2e prijs: A. Jeuring, Emmen
3e prijs: M.R. Schnieders, Ter Apelkanaal

Had jij de oplossing goed? 
Het was: van harte gefeliciteerd. We vonden het leuk dat 
zoveel mensen de puzzel oplosten. We kregen wel meer dan 
30 goede inzendingen. 

De 1e prijswinnaar krijgt een waardebon van e 25,-, te 
besteden in onze woon- en cadeauwinkel ‘t Pant in Emmen.

De 2e en 3e prijswinnaars krijgen een leuke attentie.  

We bestaan dit jaar 25 jaar! En precies 25 jaar geleden werd ook onze locatie 
Leeuwerikenveld in Emmen geopend. Op de zolderverdieping van ons hoofdkantoor in 
Rolde, vonden we foto’s van de dag waarop nieuwe bewoners, verwanten en collega’s 
een kijkje mochten nemen. Op één van de foto’s staat een jonge John Kauffeld, nu 
voorzitter van de Raad van Bestuur van Espria. Hij gaat binnenkort met pensioen.

1

1

2
3

2

3

Gefeliciteerd en geniet van jullie leuke prijs!
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Herman en Annie zijn al 25 jaar vrijwilliger bij De Trans.
Ze staan achter de bar in Emmen.

25 jaar De Trans

Terwijl Annie (78) de koffie zet, schuift Herman (76) 
de tafels en stoelen op de juiste plek. Al 25 jaar is 
het echtpaar Gerth vrijwilliger bij De Trans. In 1996 
stonden ze voor het eerst achter de bar van het 
gezellige café op het Leeuwerikenveld 10. En nog 
altijd kunnen bewoners en hun bezoek op zondag-
middag gezellig een kop koffie of een frisje bestellen 
bij Herman en Annie.

Wanneer hun zoon Alexander (53) in 1996 op het 
Leeuwerikenveld komt te wonen, besluiten Herman en 
Annie om zich aan te melden als vrijwilligers. “Samen 
met de familie Langen en de familie Klaassen zijn we 
gestart met het café”, vertelt Herman. “De familie 
Langen en Klaassen zijn inmiddels gestopt, maar wij zijn 
er nog steeds.”

Naar het café
Samen met nog vier andere echtparen verdelen Herman 
en Annie de bardiensten. “We staan dus niet élke 
zondagmiddag achter de bar”, legt Annie uit. “Als we 
bardienst hebben komt Alexander ook bij ons in het 
café. Net als voor veel andere cliënten, bewoners en 
hun familie is het voor hem echt een uitje.”

Aan de stamtafel
Herman schuift de tafels tegen elkaar aan. “We 
zitten het liefst als één grote familie aan de stamtafel. 
Iedereen mag aanschuiven. Het is altijd ontzettend 
gezellig. Annie en ik kennen bijna alle bewoners en hun 
familie. Iedereen heeft wel eens een kopje koffie bij ons 
gedronken.”

Te leuk om te stoppen
Ondanks dat Herman en Annie inmiddels de zeventig 
al ruim gepasseerd zijn, denken ze nog geen moment 
aan stoppen. “Oh nee”, zegt Annie. “Als ouders 
weten we hoe belangrijk vrijwilligers zijn voor de 
cliënten en bewoners. En bovendien halen we er zelf 
ontzettend veel voldoening uit om iets voor een ander 
te doen. Al die blije gezichten in het café, daar doen 
we het voor!”

Herman en Annie 

zijn al 25 jaar vrijwilliger 
bij De Trans

me
t

ELKAAR

Ook vrijwilliger worden 
bij De Trans? 

Dat kan! Neem contact op met vrijwilligerscoördinator 
Hennie Dijkema, hdijkema@detrans.nl, 
06 82 53 58 86, en draag bij aan een waardevolle daginvul-
ling voor onze cliënten en bewoners.
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Zonder kleur is het leven maar saai. Dat vindt Tineke ten Wolde (65). Tineke is ontzettend creatief en vindt het 
fantastisch om spullen uit de kringloopwinkel een tweede leven te geven. Van een saaie bloemenvaas tot een 
kleurloos poezenbeeldje: Tineke tovert alles om tot vrolijke kunstwerkjes.

Tineke: “Ik werk al jaren bij De Trans maar sinds een jaar 
ben ik begeleider bij cadeau- en woonwinkel ’t Pant in 
Emmen. Deze baan is me op het lijf geschreven. Ik mag 
cliënten helpen tijdens hun dagbesteding, waarbij we samen 
mooie dingen maken. En laat dat nou net mijn grootste 
hobby zijn: creatief bezig zijn met spullen, stoffen, verf en 
lijm.”

Na haar werk is Tineke ieder vrij moment in haar eigen 
atelier te vinden. In deze slaapkamer thuis bewaart ze al 
haar knutselspullen. “Hier aan de werktafel heb ik alle 
ruimte om te schilderen, te knippen en te plakken. Ik kan 
uren bezig zijn met een nieuw kunstwerk. Van schilderijen 
tot dromenvangers: alles krijgt bij mij een tweede leven.”

Alle spullen die Tineke gebruikt, haalt ze uit een 
kringloopwinkel. “Alle kringloopwinkels in Drenthe kennen 
me wel”, lacht ze. “Het zal je verbazen hoeveel leuke 
spulletjes daar te vinden zijn. Vaak zijn dingen in de kringloop 
van hout en daardoor lijken ze heel saai. Ik neem ze mee 

naar huis en geef ze thuis een vrolijk kleurtje. Zo worden 
oude spulletjes weer als nieuw.”

De muren van Tineke’s atelier hangen helemaal vol met 
schilderijen en de kasten puilen uit met Tineke’s kunst. Hoe 
moet dat nu met nieuwe spulletjes? “Om ruimte te maken 
voor nieuwe dingen, verkoop ik mijn spullen op de markt. 
Nu dat niet mag vanwege corona geef ik veel spulletje gratis 
weg als cadeautje. Zo wordt iedereen blij van mijn vrolijke 
creaties.”

Tineke is inmiddels 65 jaar, maar aan stoppen met werken 
bij ’t Pant denkt ze nog lang niet. “Ik ga iedere dag met een 
grote lach naar mijn werk. Zeker op vrijdagmiddag is het 
genieten. Dan halen we alle knutselspullen tevoorschijn en 
mag iedereen z’n eigen kunstwerk maken. Beter kan mijn 
weekend niet beginnen!”

Benieuwd naar Tineke’s creaties? 
Zoek op Facebook maar eens op ‘Pimpetien’!

tot vrolijke kunstwerkjes
Tineke tovert alles om

Tineke werkt in cadeau- en woonwinkel ’t Pant in Emmen. 
Ze is ontzettend creatief, ze maakt mooie spullen van gerecycled materiaal. 
Ze verkoopt haar spulletjes onder andere op markten. 
Of ze geeft het weg aan vrienden of familie als cadeautje.




