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                  creatief en energiek
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AGENDA
Activiteiten

Geef me de 5: lezing over autisme
25 april van 19.00 tot 21.00 uur in AC Nooitgedacht

Orthopedagogisch 
gedragsdeskundige Colette de 
Bruin is een autoriteit op het 
gebied van autisme. Met haar 
organisatie Geef me de 5, de 
gelijknamige methodiek en haar 
boeken, schoolt ze opvoeders 
en professionals. Ze leert hen 
wat autisme is en hoe je ermee 
omgaat. Voor iedereen die meer 
wil weten over autisme, houdt 
Colette op 25 april van 19.00 
tot 21.00 uur een lezing in het 
restaurant van het AC in Nooitgedacht. Ook verwanten  
en vrijwilligers zijn daarbij van harte welkom. Opgave per 
mail: opleidingsloket@detrans.nl, of telefonisch:  
(0592) 24 74 10.

Vieringen Emmen

Voor meer informatie over de vieringen in Emmen kunt u 
contact opnemen met geestelijk verzorger Bram Riepma, 
via het mailadres briepma@detrans.nl.

Evenementen op website  

Op www.detrans.nl worden alle evenementen ook aange-
kondigd. Mocht u een evenement hebben, dat nog niet 
wordt genoemd, stuur dan een mailtje naar pr@detrans.nl.  
We zorgen er dan voor dat dit evenement ook wordt 
geplaatst. 

Vieringen Nooitgedacht (in het AC)

31 maart, 10.30 uur: Kerkdienst

28 April, 10.30 uur: Kerkdienst

26 mei, 10.30 uur: Kerkdienst

30 juni, 10.30 uur: Kerkdienst

Voor meer informatie over de diensten kunt u contact 
opnemen met geestelijk verzorger Bernadette Beunders, via 
het mailadres bbeunders@detrans.nl. U kunt Bernadette ook 
benaderen voor de organisatie van een sfeerviering in een 
woning.

Activiteiten PV Alleman

5, 6 en 7 april:  Stedentrip Koblenz - Cochem - Trier 
(Moezel)

16 april:  Paasstuk maken onder deskundige 
begeleiding in Emmen

18 april: Idem in Rolde

18 mei:  Jubileumfeest  
PV Alleman voor  
alle medewerkers.  
Houd je agenda vrij!

Plantjesmarkt Tuinhuis Nooitgedacht

Woensdag 8 mei is er weer een 
gezellige plantjesmarkt bij het 
Tuinhuis in Nooitgedacht. Voor 
iedereen de ideale gelegenheid 
om het voorjaar in huis te halen. Er 
zal weer een ruim aanbod zijn van 
perkgoed en vaste planten. Ook 
andere dagbestedingsgroepen en 
zelfs ondernemers uit de omgeving 
zullen hun waar aan de man brengen en er is voorzien in 
muziek, versnaperingen en een sport- en spelprogramma.  
De markt is van 9.30 tot 16.00 uur.



Inhoud
Voorwoord

Voor je ligt weer een nieuwe editie van 
Transparant. Vol met verhalen over 
activiteiten voor en door cliënten en 
medewerkers. Mooi om te zien hoe 
ook veel verwanten en vrijwilligers 
die activiteiten mogelijk maken. Lees 
bijvoorbeeld over de belevingstuin bij 
het KDC in Emmen, of de fantastische 
make-over in samenwerking met Het 
Goed, de vele festiviteiten rond kerst 
en noem maar op. In Tour de Trans een 
kijkje in de keuken van ons Planbureau, 
in Cliënt Centraal aandacht voor het 
ouderinitiatief BeMa en in Mooiman het 
levensverhaal van een heuse Ajax-fan ... 
Heerlijk om te lezen!

De dagen lengen en dat geeft energie. Die energie voelen 
we ook in het management van De Trans. We hebben een 
plan van aanpak opgesteld rond het thema ‘Vernieuwing 
De Trans’. Een plan waarin we vooral kijken naar hoe we de 
verschillende doelgroepen het best kunnen bedienen. 
En natuurlijk blijft er aandacht voor resultaatverbetering op 
korte termijn. Zo is een slag gemaakt met het aanvragen 
van herindicaties, waarmee de inkomsten beter in balans 
zijn gebracht met de uitgaven. Voor ruim vijftig cliënten is 
de indicatie nu passend gemaakt voor de kosten van de 
benodigde begeleiding. Daarnaast hebben we door een 
aantal projecten stil te leggen, meer uren vrijgemaakt voor 
directe cliëntzorg. 

Ook waren er half januari vijf succesvolle ‘koffiemomenten’ 
voor medewerkers. Met bijna tweehonderd collega’s uit 
alle lagen van de organisatie spraken we over de huidige 
situatie van De Trans en de visie op de toekomst. Belangrijke 
onderwerpen waren de koers van De Trans, personele 
bezetting, arbeidsvoorwaarden en communicatie. Uit de vele 
evaluatieformulieren naar aanleiding van de bijeenkomsten 
leren we dat op deze punten zorgen bestaan, maar dat er ook 
veel goede ideeën zijn voor veranderingen en dat deze vorm 
van overleg zeer wordt gewaardeerd. Met de suggesties en 
aandachtspunten gaan we nu aan de slag.

In volgende uitgaven zullen we blijven berichten over de 
ontwikkelingen binnen De Trans. Ondertussen wensen we 
jullie veel leesplezier met deze eerste editie van Transparant 
in 2019!

Directie De Trans
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In deze Transparant staat weer veel over leuke dingen die bewoners doen.
Bijvoorbeeld een make-over in Emmen en een oliebollenfeest in Nooitgedacht.
Ook staat er een mooi verhaal in over een grote Ajax-fan.
En vertellen de medewerkers van het Planbureau wat zij precies doen.
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De blog van Joyce 

Britt bezoekt het KDC de Vuurtoren in Emmen. Moeder 

Joyce schrijft met enthousiasme een blog over de belevenis-

sen met haar dochter Britt. Onlangs zette ze de ervaringen  

met een Bio-vakantiepark op papier. Ze schrijft over alle 

aanpassingen die het mogelijk maken om kinderen met 

een ontwikkelingsachterstand een fijne vakantiebeleving te 

bieden. En daarmee vanzelfsprekend ook de ouders.

“Wat zijn we moe geworden deze week. Maar nog nooit 

was ik zó enthousiast, zó voldaan en zó trots. Prachtig dat 

we zo’n initiatief in Nederland hebben, met al die aange-

paste mogelijkheden. Maar vooral ook met zulke betrokken 

medewerkers. Ze zijn ontzettend meegaand en noemen alle 

kinderen bij naam”, schrijft Joyce onder meer. 

Een belangrijke smaakmaker op het park was het zwembad: 

“Een heel zwembad voor onszelf! De bodem werd voor ons 

ingesteld op 60 centimeter en we konden met ons vieren 

een uur lang gebruik maken van een enorme plons water. 

Britt vond het fantastisch. Haar ogen straalden, haar bewe-

gingen waren enthousiast en haar geluid intens gelukkig!” 

En dan ook nog een manege: “Een manege naast het park, 

speciaal voor mensen met een beperking. Het animatie-

team poetst de paarden en je kunt er een rondje rijden. Ook 

rolstoelers, in de huifkar. Bij het wijzen naar de pony, was 

Britt niet meer te houden. Ja, ze wilde er op en wel meteen! 

Een glimmend meisje, met een grijns van oor tot oor, dat 

met haar lichaamstaal van de daken schreeuwt: Kijk naar mij 

mama! Is dit niet fantastisch? Als ze zou kunnen praten, was 

ze nu nog niet uitverteld over haar bijzondere moment met 

de kleine harige Greetje...” 

Wil je graag het hele verhaal van moeder Joyce lezen? 

Kijk dan op: www.brittsanders.nl.

Gezellige kerstmarkt in Borger 

De medewerkers en vrijwilligers van Onder de Molen en 
Het Tuinhuis hebben zaterdag 8 december namens De 
Trans op de gezellige kerstmarkt in Borger gestaan. Hun 
kraam was vanzelfsprekend goed gevuld met artikelen 
die door cliënten zelf waren vervaardigd of opgekweekt. 
De goed bezochte kraam leverde vele positieve reacties 
op en het was dan ook een zeer geslaagde dag. Volgend 
jaar is het team daarom zeker weer van de partij!
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Joyce schrijft een blog over haar dochter Britt.
Britt gaat naar Kinderdagcentrum de Vuurtoren in Emmen.
Op de foto zie je medewerkers van Het Tuinhuis en Onder de Molen.
Zij stonden in december op een gezellige kerstmarkt in Borger.
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Bijna af! 
Melissa hapte naar adem, zij was samen 
met haar moeder het probleem geweest 
van papa’s schulden. Maar papa had ook 
fouten gemaakt. En hij had gelogen! Hij 
had gezegd dat hij niet had gestolen. 
Maar, hij had dus wel gestolen…

Mama verdween naar de andere hut 
van de boot. Melissa twijfelde wat ze 
moest doen. Ze had een paar opties. Ze 
kon weglopen en gaan zwerven. Ze kon 
proberen te praten met papa, in de hoop 
dat ze bij hem kon blijven. Of ze moest 
niks laten merken en gewoon meegaan 
met haar moeder en Ricky.

Dit is een fragment uit mijn 
boek ‘Speedy & Buddy 
- Schuldig’ dat in april 
verschijnt bij onder andere 
bol.com.

Met het verschijnen van dit 
boek wordt een grote wens 
van mij vervuld. Ik volgde ooit de opleiding tot 
dierverzorger en ik ben gek op dieren. Ik liep 
onder meer stage bij een rusthuis voor oude 
paarden en op dit moment werk ik op een 
zorgboerderij. 

Ik wilde graag een boek schrijven en vertellen 
over mijn liefde voor dieren. Zo ontstond het 
verhaal van Speedy en Buddy. Het tweede 
verhaal is heel anders en gaat over hoe pubers 
denken en doen. Ik ben inmiddels een dertiger, 
en ik verbaas me over alle spullen die pubers 
nu hebben én willen. Dit was de aanleiding 
voor het verhaal ‘Schuldig’.

Ik heb beide verhalen geschreven in 
gemakkelijk Nederlands. Hierdoor zijn de 
verhalen geschikt voor jeugdige lezers vanaf 
ongeveer 10 jaar en voor volwassenen die het 
fijn vinden een makkelijk boek te lezen.

Miranda Katuin

Column

Oliebollenverkoop in het Tuinhuis  

Het Tuinhuis in Nooitgedacht is het hele jaar door actief met mark-

ten en andere evenementen, om de producten die de cliënten 

daar met zorg opkweken aan de man te brengen. Aan het einde 

van het jaar worden de activiteiten nog intensiever. Zo werd in 

december een kerstbomenverkoop gehouden en op de laatste 

dag van het jaar een smakelijk oliebollenfeest gevierd. Collega’s, 

cliënten, familie en buurtbewoners konden er terecht voor heer-

lijke oliebollen en een gratis kop koffie of chocolademelk!

Overlijden Janna Haak  

Op 17 januari bereikte ons het verdrietige nieuws van het over-
lijden van Janna Haak. Janna heeft bijna 32 jaar bij De Trans 
gewerkt, de laatste jaren bij het Tandartsteam van De Trans in 
Nooitgedacht. We herinneren Janna als een enthousiaste, lieve 
collega die altijd klaar stond voor de bewoners en haar collega’s. In 
de wachtkamer van de medische dienst werd een plekje ingericht 
ter nagedachtenis aan Janna. Hier lieten veel collega’s en cliënten 
een persoonlijke boodschap voor haar achter. 
Ons medeleven gaat uit naar haar man en kinderen. Wij wensen 
hen heel veel sterkte toe.

Uitvaart Harry Bazuin   

Op dinsdag 13 november overleed Harry Bazuin. Hij woonde aan 
het Leeuwerikenveld 13 in Emmen. Medebewoners en het bege-
leidende team woonden met familie de uitvaart bij. De familie van 
Harry liet ons weten zich daardoor zeer gesteund te voelen. Ook 
in de fase voorafgaand aan de uitvaart. Wij wensen hen heel veel 
sterkte bij het verwerken van hun verlies.
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Iedere jaar verkoopt Het Tuinhuis mooie kerstbomen en heerlijke oliebollen.
Ook dit jaar was het oliebollenfeest weer heel gezellig.
Miranda heeft twee verhalen geschreven die in een boek komen.
Van één verhaal staat nu een stukje in Transparant.
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DEELNEMERS 
centraal

parant6

Arja woont zelfstandig in een eigen appartement. 
Zij woont in een gebouw samen met andere deelnemers.
Ouders van deze deelnemers regelden begeleiding voor alle 21 deelnemers.
Die begeleiding komt van De Trans.

Ondersteuning 
als het nodig is



Arja is één van de 21 deelnemers in het ouderinitiatief en 
heeft tot nu toe alle verjaardagen meegevierd. Met enige 
trots toont ze haar keurig ingerichte appartement. Een ruime 
woonkamer, slaapkamer, badkamer en keuken. Ze woont hier 
prachtig. En al tien jaar naar volle tevredenheid. Dat betreft 
zowel de woonruimte als de begeleiding die ze krijgt van het 
team van De Trans. 

Arja: “In principe leiden wij hier ons eigen leven, en 
worden we alleen als het nodig is ondersteund door het 
team. Voor mij is dat bijvoorbeeld bij het onderhouden 
van vriendschappen, of een bezoek aan de huisarts. De 
begeleiding laat mij zelf mijn keuzes maken. Maar als ik het 
nodig heb, krijg ik advies van hen.” 

Verjaardagsfeest
Het organiseren van het tiende verjaardagsfeest is heel 
serieus opgepakt. Arja hielp mee de feestelijkheden te 
organiseren. “We hebben een feestcommissie in het leven 
geroepen. Daarin zaten ouders, een begeleider en twee 
deelnemers. Ik vind het organiseren van een feestje erg leuk. 
En door deel uit te maken van de feestcommissie heb je 
ook inspraak in hoe het feest er uit komt te zien. Ik en een 
medebewoner waren onder meer verantwoordelijk voor het 
opstellen van de uitnodiging en voor het uitzoeken van het 
presentje dat de gasten na afloop meekregen.”

Ruim tachtig gasten verschenen op het feestje. Niet alleen 
personen die nu bij BEMA zijn betrokken, maar ook oud-
deelnemers waren van de partij. Het organiseren van een 

BEMA staat voor Bij Elkaar, Maar Apart. Een naam die precies aangeeft wat het is. 

Een wooncollectief waarin heel veel zaken gemeenschappelijk worden georganiseerd, 

terwijl de deelnemers in het initiatief een zo zelfstandig mogelijk leven leiden. De zorg 

kopen ze zelf in bij de beste aanbieder. Dit zogenoemde ouderinitiatief bestaat tien jaar. 

En De Trans mag zich al die tijd hofleverancier van de zorg noemen. Een mooi moment 

om alle deelnemers centraal te stellen op deze pagina’s van Transparant.

op tien uitstekende jaren
BEMA kijkt terug 
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De naam van dit groepje deelnemers is ‘BEMA’.
De deelnemers hebben een vorm van autisme.
Ze worden een half uurtje of uurtje per dag begeleid.
Zij hebben bijvoorbeeld vragen over het huishouden of over vriendschappen.

Zelf keuzes maken



feestje voor deze bijzondere doelgroep vraagt vanzelfsprekend 
om extra aandacht. Arja: “We hadden een ruimte ingericht 
speciaal voor mensen die even een ‘time-out’ nodig hadden 
van alle feestdrukte. Op die manier was het voor iedereen, 
autisme of niet, een behapbaar feest. Heel leuk om op terug te 
zien!”

parant8

Er zijn altijd begeleiders in de buurt.
Dit jaar bestond BEMA 10 jaar.
Dat was reden voor een feestje met alle deelnemers, ouders en begeleiders. 
Arja hielp mee dit feestje te organiseren.

Samenwerking
Terugkijkend op tien jaar BEMA is sprake van een succesvolle 
samenwerking tussen de deelnemers en De Trans als 
zorgleverancier. Begeleidster Tiny schets de omvang. “We 
ondersteunen de deelnemers op divers terrein. Vooral in woon- 
en sociale situaties. En omdat we fysiek dicht bij hen in de 
buurt zijn, voelen ze zich een stuk zekerder en veiliger. In het 
appartementencomplex ‘Ensemble’ wonen 13 deelnemers, 
daarbuiten nog eens 7. En dan is er nog één deelnemer 
die bij de ouders thuis woont. Het zorgteam bestaat voor 
het grootste deel uit woonbegeleiders. Daarnaast hebben 
we twee activiteitenbegeleiders, een teamcoördinator, een 
huishoudelijke ondersteuner en twee oproepkrachten. Het 
team draait zes à zeven diensten op een dag. In het geval van 
Arja betekent dat een half uurtje ondersteuning in de ochtend 
en de avond. Daarnaast hebben we nog eens per week een 
langer begeleidingsmoment. En natuurlijk staan we tussen de 
vaste momenten door ook ter beschikking. Er is namelijk altijd 
terugval mogelijk. En dan moet je klaar staan.”
Als Tiny het zo vertelt, lijkt het redelijk eenvoudig. Maar 
begeleiding is nooit eenvoudig en een groot deel van de 
handelingen is puur maatwerk. Maar dat het team slaagt in 
de opzet, is duidelijk. Over de begeleiding is elke deelnemer 
namelijk uiterst tevreden. Het jubileumfeest, waar ook oud-
deelnemers en veel familieleden met plezier aan deelnamen, 
was wat dat betreft een uitstekende graadmeter!

Een bijzonder verjaardagsfeest



TOUR

DeTrans
Dagelijks zijn medewerkers van het plan- en flexbureau in 
touw om onder alle omstandigheden de begeleiding van ruim 
duizend cliënten mogelijk te maken. De zomerperiode is in dit 
opzicht vooral hectisch. Dan wordt meer dan de helft van alle 
vakantietegoeden opgenomen. Als dan bijvoorbeeld ook nog 
een virus de kop opsteekt, moeten deze collega’s alles uit de 
kast halen om de directe zorg te garanderen. 

Onder die omstandigheden startte Frieda haar werkzaamhe-
den voor het planbureau. Ze begon in juli vorig jaar, midden in 
de zomer, terwijl een Noro-virus rondwaarde: “Zo hectisch als 
toen is het gelukkig niet altijd, maar rustig is het nooit”, vat ze 
de werkdruk samen. Over de inhoud van het werk is ze even 
bondig: “Zodra er een melding van onderbezetting binnen komt, 
benader ik collega’s om de dienst over te nemen. In eerste 
instantie uit het team van de betreffende woning zelf, maar als 
dat niet lukt, zoek ik verder. De activiteiten verschillen sterk per 
woning. Sommige teams zijn erg zelfredzaam en zetten direct 
acties uit in geval van bijvoorbeeld ziekte. Andere teams vallen 
wat makkelijker terug op het planbureau. Het helpt dat ik be-
kend ben met de doelgroep vanuit mijn vorige functie als zoco. 
Ik weet dus goed wat er nodig is. En een beetje humor helpt 
ook altijd. Dan zijn mensen sneller geneigd iets te doen.“

Flex-medewerkers
In tweede instantie kan worden geput uit de pool met flex-me-
dewerkers. Dan ligt de actie bijvoorbeeld bij Alie. Ook Alie heeft 
een flinke dosis ervaring opgebouwd in de directe zorgverlening. 
Ze werkt al 40 jaar bij De Trans, waarvan de laatste 15 als plan-
ner. Ook hier is men hectiek niet vreemd: “De flex-pool is sterk 
gekrompen het afgelopen jaar en omvat nu nog ongeveer 50 
personen. Een periode gold binnen De Trans een stop op het 
uitzetten van externe vacatures. Dat maakte dat een steeds gro-
ter beslag werd gelegd op de flex-pool. Veel flexmedewerkers 
kregen toen de kans om in vaste dienst te gaan werken.” 
‘Flexers’ worden op alle mogelijke tijden en locaties ingezet om 
de bezetting te redden. “Het belang daarvan wordt wel eens 
onderschat”, benadrukt Alie, die aangeeft grote bewondering 
te hebben voor deze collega’s. “Zonder hun inzet zou in het 
uiterste geval voor het vervullen van diensten beroep op een 
uitzendbureau moeten worden gedaan. En dan lopen de zorg-
kosten snel en hoog op!” 

Alie en Frieda doen dit werk overigens niet alleen. Ze vormen 
een team met Mariska, Ina, Joke, Mariëlle, Angelina, Mirjam 
en Margot. Eens per twee weken komen ze samen om hun 
werkzaamheden af te stemmen. Allemaal toppers, die dagelijks 
menige onderbezetting weten op te lossen en zo de continuïteit 
van de zorg voor de cliënten garanderen!

Planners houden 

     de zorg gaande
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Alie en Frieda werken voor het Planbureau van De Trans.
Zij zorgen ervoor dat er overal genoeg begeleiders zijn.
In de vakantie of bij ziekte is het plannen lastig.
Dan moeten zij heel veel mensen bellen, om voldoende begeleiding te krijgen.



G-team De Trans versus VV Gieten: 11-11  

Voetbalvereniging Gieten heeft geen eigen overdekte trainings-

faciliteiten. Zij maken al langere tijd gebruik van de sportzaal van 

De Trans in Nooitgedacht. Daar trainen ze elke dinsdagavond. Als 

tegenprestatie voor het gebruik van de zaal, hebben alle leden van VV 

Gieten zich als vrijwilliger bij De Trans aangemeld en organiseren ze 

gezamenlijke activiteiten 

met cliënten. In dat kader 

werd onlangs een wedstrijd 

gespeeld tussen de VV 

Gieten en ons G-team uit 

Rolde. Een spannende en 

sportieve wedstrijd die in 

de stand 11 – 11 eindigde. 

Voor de derde helft heeft 

het team uit Gieten onze 

G-voetballers getrakteerd op 

een balletje gehakt en iets 

te drinken.

Eten & drinken

Bewegen

Ontspannen

DE TRANS

beweegt

Zwemdriedaagse Emmen 

Op 13, 14 en 15 november deden weer ruim honderd bewoners 
mee aan de jaarlijkse zwemdriedaagse in het zwembad aan het 
Leeuwerikenveld in Emmen. Met als thema Halloween en Sint 
Maarten, werd het een spookachtige, maar vrolijke gebeurtenis. Stuk 
voor stuk waren de deelnemers trots op hun medaille. Ze werden tot 
slot getrakteerd op 
een Donald Duck 
boekje en snoep. 
Ook die surprise 
was vanzelfspre-
kend in Haloween 
stijl uitgevoerd. 
Daarvoor had 
Basisgroep 5 van 
Leeuwerikenveld 
10 zich ingespan-
nen. Knap werk!

Duiken met perslucht
Duikvereniging Vertrouwen uit Wildervank 
bracht ons eind vorig jaar weer een bezoek. 
Leden van deze vereniging geven al jaren 
met veel passie les in duiken met perslucht. 
Het was prachtig om te zien hoe cliënten 
die nog nooit hadden gedoken, het toch 
durfden te proberen. Martijn Veld, Luuk 
Roggema en Hans van der Maas: geweldig 
gedaan jongens! Ook de andere dames en 
heren van het zwemteam hebben er veel 
plezier aan beleefd en toonden aan elke 
keer wat meer te durven! 

Alle duikers heel erg bedankt voor 
de gezellige avond en Jessica van de 
Servicegroep voor de heerlijke cake!
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Het G-team Rolder Boys speelde een spannende wedstrijd tegen VV Gieten.
Duiken in Nooitgedacht met duikvereniging Vertrouwen. 
In november werd de zwemdriedaagse in Emmen gezwommen.
Het thema was Halloween en Sint Maarten.

1
2
3

Begin februari ondernam de personeelsvereniging een  
bijzondere en sportieve activiteit. Met een kleine groep werden  
in Groningen de talenten van leden van de PV getest op het 
gebied van Bolderen. Bolderen is klimmen zonder touwen met 
onder de vier meter hoge klimwand dikke valkussens. Het was 
een geslaagde en gezellig activiteit.

Bolderen met Alleman

3
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Henderika Donker gaat werken bij Espria in Beilen. 
De Trans denkt aan het milieu: in Nooitgedacht hebben we zonnepanelen.
De huizen van Nieuwe Havens zijn waarschijnlijk deze zomer klaar.
Hier komen de mensen wonen, die nu in De Havens wonen.

De Trans gaat voor duurzaam

Per 1 februari 
heeft Henderika 
Donker haar 
functie als 
Zorgmanager 
binnen De Trans 
beëindigd.  
Henderika  
vervult vanaf 
die datum een nieuwe functie 
binnen Espria voor het programma 
Merkbaar Beter. In het programma 
Merkbaar Beter werken alle Espria 
werkmaatschappijen samen om 
zorgbeloftes aan de klant waar te 
maken. Dit doen ze onder meer 
door kennis op diverse gebieden 
te delen en de beste werkwijzen 
uit de praktijk boven water te 
halen. 

Nederland wil zijn klimaatdoelen halen, en ook binnen de zorg werken we daar aan 
mee. Daarom zijn we binnen de Trans bezig met het plaatsen van zonnepanelen.  
Op Stroetenweg 15 en Dobbe 2 in Nooitgedacht werden 540 panelen geplaatst. 
Samen goed voor 153.900 kW piekvermogen. 

Het plaatsen van de panelen op het dak werd eind vorig 
jaar afgerond. Op dit moment wordt het systeem aan-
gesloten op de bestaande elektrische installatie. Ook de 
gebouwen aan de Stroetenweg nummers 35 en 37 wor-
den van zonnepanelen voorzien. Wanneer dit deel van de 
werkzaamheden is afgerond, is nu nog niet bekend.

1
2
3

1 2

Henderika Donker  
naar Espria

Plannen Nieuwe Havens bijgesteld
In de afgelopen periode heeft een evaluatie plaatsgevonden van de plannen rond 
Nieuwe Havens in Nooitgedacht. Daarbij is vastgesteld dat het inrichten van het 
gebouw voor alleen begeleiding van cliënten met een verstandelijke beperking en 
ouderdomsproblematiek, niet ideaal is. De cliënten zouden volgens die plannen vanuit 
diverse woonlocaties verhuizen naar Nieuwe Havens. Dit zou een grote hoeveelheid aan 
verhuisbewegingen en onrust onder cliënten met zich meebrengen. 

In de nieuwe huisvestingsplannen is 
de doelgroepvoorwaarde losgelaten. 
Daarmee wordt in feite teruggegrepen 
naar het oorspronkelijke plan om Nieuwe 
Havens een onderkomen te laten zijn 
voor de cliënten die nu nog in De Havens 
wonen. 

Met een feestelijk moment is op maandag 3 december 
in Beilen de aftrap gegeven van een langdurende 
samenwerking met Apetito en Zorgboodschap 
(onderdeel van VCN). De lange termijn afspraken 
leveren inkoopvoordeel en efficiëntere logistiek op. De 
vermindering van logistieke bewegingen is een mooie 
winst in duurzaamheid. Op deze manier verwacht de 
organisatie beter maatwerk in maaltijdsamenstelling te 
kunnen leveren, door intensievere inbreng van cliënten 
en collega’s.

Apetito verzorgt alle maaltijden voor de cliënten van 
Icare, GGZ Drenthe, De Trans en Zorggroep Meander. 
Apetito heeft  de voedingslijn in De Korenmaat in Assen 

overgenomen, inclusief 
alle medewerkers. 
Online supermarkt 
Zorgboodschap 
bezorgt alle bestelde 
boodschappen bij de 
Korenmaat. De collega’s 
van het facilitair bedrijf 
brengen vervolgens 
alle leveringen op 
locatie. Hierdoor vinden minder logistieke bewegingen op 
de terreinen zelf plaats. Dit levert mooie besparingen op in 
tijd en geld. Maar ook vanuit duurzaam oogpunt is dit een 
positief gegeven. 

3

Langdurige samenwerking met Apetito en Zorgboodschap



MOOIman!

Hennie houdt van actie!

parant12

Hennie woont in een eigen appartement in Vlagtwedde.
En Hennie is fan van Ajax!
Van Ajax heeft ze een grote poster bij de voordeur.
En ze heeft een Ajax-shirt, dat ze aan doet als ze voetbal kijkt.



Ajax-fan, creatief en energiek
We ontmoeten elkaar aan de gezellige ontbijttafel waar me-
debewoners aanschuiven om een boterham te eten en een 
kopje thee of koffie te drinken. Maar Hennie bedankt voor een 
kopje. Ze heeft namelijk zojuist haar lippen gestift en wil dat 
werk niet verknoeien. Ze kan ook niet wachten om ons voor 
te gaan naar haar appartement. Duidelijk herkenbaar aan de 
zelfgemaakte Ajax-poster bij de deur. Ook vaste begeleidster 
Ina loopt mee. Met haar heeft Hennie een bijzondere ‘klik’.

Veel narigheid
Vanuit een comfortabele stoel in de ruime woon-slaapkamer 
begint ze haar verhaal. Een verhaal met veel nare kanten. Ze 
verloor twee kinderen en evenveel echtgenoten. Haar derde 
levenspartner kon bovendien zijn handen niet goed thuis hou-
den. Wat er toe leidde dat Hennie in een blijf-van-mijn-lijf-huis 
terecht kwam. Maar daar vertelt ze liever niet over. Veel liever 
heeft ze het over de fijne dingen die nog steeds onderdeel van 
haar leven zijn:  
“Ik ben gek op mijn twee zoons, schoondochter en drie klein-
dochters. Maar dat kun je vast wel zien”, merkt ze op, wijzend 
naar de vele familiefoto’s aan de wand. “Daarom zie je niet zo 
veel Ajax spullen in huis. Ik wil het niet te gek maken.” Maar 
fan van de Amsterdamse voetbalploeg is deze dame wel dege-
lijk. Op de televisie volgt ze de wedstrijden zo veel als moge-
lijk. Daarvoor heeft ze zelfs een speciaal Ajax-shirt in de kast 
liggen. Op het moment van het interview is er echter weinig 
reden tot juichen. Haar cluppie verloor met groot verschil van 
aardsrivaal Feijenoord. En haar medebewoners scheppen er 
genoegen in dat bij herhaling kenbaar te maken. Het kan  
Hennie niet deren: “Ik heb niet de hele wedstrijd gekeken 
hoor. Er was ook bingo op Radio Westerwolde. Dus dat volg ik 
dan liever”, vertelt ze lachend.

Een kei achter de naaimachine
Inderdaad heeft Hennie wel meer zaken die haar interesseren. 
Zo is ze een kei achter een naaimachine. Vroeger maakte ze 
kinderkleding en nu nog altijd vlaggenslingers in de dagbeste-

ding. Ze houdt van puzzelen en spelletjes doen op de compu-
ter. Maar opvallend genoeg houdt ze vooral van actie. Zo gaat 
ze elke maandag met plezier naar ‘bewegen op muziek’. Ook 
is ze gek op sjoelen, kegelen… “en uitgaan!”, vult ze zelf aan. 
“Lekker ergens heen gaan en lol maken. Bijvoorbeeld met 
muziek van Jannes, Gordon of de Havenzangers.“

Samen naar Ajax?
We zijn onder de indruk van het opgewekte en energieke 
karakter van Hennie. Zeker in de wetenschap dat ze het nodige 
voor de kiezen heeft gehad. Is er misschien nog iets dat ze aan 
haar verhaal wil toevoegen? Mist ze nog iets in haar drukke 
leventje?  Hennie kijkt bij die vraag direct naar Ina, haar steun 
en toeverlaat in dit soort situaties. “Zeg maar gerust hoor”, 
spoort deze haar aan. En dan floept ze het er uit: “Een man!” 
En na een korte stilte voegt Hennie er ook haar pakket van 
eisen aan toe: “Hij mag niet slaan. En hij moet het leuk vinden 
samen ergens heen te gaan. Of met mij een voetbalwedstrijd 
te kijken. Maakt niet uit wie er spelen, als één van de twee 
maar Ajax is!”

Op de eerste verdieping van de Bolderbörg in Vlagtwedde worden 19 appartementen bewoond door cliënten van 

De Trans. Het is meteen duidelijk dat hier een creatieve sfeer heerst onder de bewoners. Er hangen foto’s en tekeningen 

aan de wand en heel veel door de bewoners zelf vervaardigd materiaal. In deze omgeving hebben we afgesproken met 

Hennie. Een dame van ruim zeventig met een passie voor voetbal. Dat wil zeggen: als het Ajax betreft…

Hennie:

Nu alleen nog een man...

13

Hennie vindt ook veel andere dingen leuk.
Ze is gek op haar twee kinderen en drie kleindochters.
En ze houdt ook van actie: sjoelen, kegelen en uitgaan.
Wat ze nog mist: een leuke man om samen dingen mee te doen!

parant
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Bewoners en medewerkers maakten een mooi terras!
Kinderdagcentrum de Vuurtoren heeft een mooie belevingstuin.
Vrijwilligers maakten voor cluster 1 een feestlijke kerstbrunch. 
Het Goed en De Trans organiseerden samen weer een leuke make-over.
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Elk kind telt mee in de belevingstuin 
van het KDC in Emmen
Met, of zonder beperking: alle kinderen willen lekker buiten-
spelen. Spel nodigt uit tot bewegen en biedt uitdagingen. Het 
hoort bij de ontwikkeling van een kind. KDC de Vuurtoren in 
Emmen is daar optimaal op ingespeeld. Binnen, maar sinds 
vorig jaar ook buiten: met een nieuwe speel- en belevingstuin. 
Een externe organisatie (BTL) ontwierp en realiseerde een 
uitdagende, maar tegelijkertijd prikkelarme tuin, waarin élk kind 
kan spelen in het groen.

Nieuw terras bij Sint Josephlaan 8

Medewerkers en bewoners klusten in december een 
weekeinde lang aan een nieuw terras bij hun woning aan de 
Sint Joseplaan 8. Door samen de mouwen op te stropen en 
dank zij donaties van diverse wijkbewoners en aannemings- 
en verhuurbedrijf Spithorst Schildwolde, kon de klus snel en 
tegen lage kosten worden uitgevoerd. Knap stuk werk van 
het klusteam. Dat wordt genieten aanstaande zomer!

Make-over in Het Goed

Je wilt je goed en gezond 
voelen. Daar hoort ook de 
buitenkant bij. Een feestje, 
naar je werk, een uitje, een 
date, een etentje; hoe pre-
senteer je jezelf bij verschil-
lende gelegenheden? Het is 
altijd fijn om van anderen te 
horen dat je er mooi uitziet, 
dat je straalt. 
Cliënten kregen eind januari 
de kans om dit allemaal te 
ervaren tijdens een make-
over in Het Goed in Emmen. 
Hun haar werd gedaan, 
make-up werd aangebracht 
en ze mochten twee gratis 
kledingstukken uitzoeken. 
Het was een feest!

Feestelijke 
Kerstbrunch voor 
Cluster 1

Voor de cliënten was het een 
enorme verrassing. Terwijl zij een 
gewone dag op de dagbesteding 
dachten te hebben, werd op de 
achtergrond de woonkamer in 
paraatheid gebracht voor een 
feestelijke Kerstbrunch. Kerstmu-
ziek op de achtergrond, versiering 
aan de wanden en plafond en 
natuurlijk héérlijk eten op tafel. De 
cliënten genoten ervan! Van al het 
lekkers op tafel werd nieuwsgierig 
geproefd. Soms met goedkeuring, 
maar soms ook afkeurend. In elk 
geval was het voor iedereen een 
smakelijk avontuur!

1 2
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Bewoners en medewerkers maakten een mooi terras!
Kinderdagcentrum de Vuurtoren heeft een mooie belevingstuin.
Vrijwilligers maakten voor cluster 1 een feestlijke kerstbrunch. 
Het Goed en De Trans organiseerden samen weer een leuke make-over.

In het najaar van 2018 werd weer een motorrit gehouden in Emmen.
Shanna ontmoet DJ’s Blasterjaxx.
Voor Cluster 3 was er een speciale dag met honden: aaien en knuffelen.
Op zaterdag 1 juni is er weer een vrachtwagendag in Emmen. 

5
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7
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Motordag Emmen

In september vorig jaar werd 
weer een uiterst gezellige 
motordag georganiseerd door 
Ontspanning in Emmen. Het 
gehele evenement vond plaats 
aan het Leeuwerikenveld in Em-
men. Het betrof dan ook geen 
toertocht, maar cliënten konden 
wel een ritje door de wijk 
maken. Achter op een motor, 
trike, of in een zijspan. Maar 
voor degenen die daar niets 
aan vonden, was er ook van al-
les te doen. Bijvoorbeeld lekker 
op het terras genieten van de 
muziek, een drankje, of iets te 
eten. En dat allemaal gratis!

Dogs and Hugs bezoekt Cluster 3

Begin februari genoten cliënten van Cluster 3 van 
een ‘Dogs and Hugs middag’. Dogs and Hugs is een 
organisatie die honden traint voor speciale doelen. Ook 
bezoeken medewerkers en hun honden organisaties 
voor mensen met een beperking om hen kennis te laten 
maken met de dieren. Een deel van het restaurant in 
Nooitgedacht was voor deze gelegenheid gereserveerd, 
zodat een ieder die het wilde de honden mocht aaien en 
knuffelen. Dat werd vanzelfsprekend volop gedaan!

Jubileumfeest Alleman

Op zaterdag 18 mei willen we voor 
alle medewerkers een groot feest 
organiseren om het 10 jarig Jubi-
leum van PV Alleman te vieren. De 
inhoud van het programma is nog 
een verrassing. In elk geval staat het 
optreden van een band vast. Dus we 
kunnen samen met de beentjes van 
de vloer! Noteer de datum alvast in 
je agenda! 
Meer informatie volgt via intranet.

Vrachtwagendag Emmen

Op 1 juni is de 22-ste editie van de vrachtwagendag in Emmen 
en omgeving! De wagens zullen om 13:30 uur vertrekken vanaf 
het Leeuwerikenveld. Na afloop is er een barbecue en live mu-
ziek. Bewoners kunnen zich voor deze bijzondere rit aanmelden 
via de mail die naar alle woningen is gestuurd.

Shanna ontmoet Blasterjaxx

Shanna woont nog maar kort bij De Trans. Toen ze 
er kwam wonen noemde ze ook meteen haar liefste 
wens: een ontmoeting met Blasterjaxx, een bekend 
DJ-duo uit Nederland. Marja Nijenmanting, vrijwilli-
gerscoördinator bij De Trans, heeft een groot netwerk 
en kon een ontmoe-
ting regelen. Bij het 
Amsterdam Dance 
Event had Shanna de 
dag van haar leven: ze 
ontmoette de boys van 
Blasterjaxx en kon hen 
alles vragen wat ze van 
hen wilde weten. Een 
fantastische en ontroe-
rende ontmoeting!

Vrijwilligerscoördinatoren De Trans

Wilt u meer weten over 
de mogelijkheden om als 
vrijwilliger bij De Trans aan 
de slag te gaan? Neem dan 
contact op met een van onze 
vrijwilligerscoördinatoren:

Marja Nijenmanting
Telefoon: 06 12 39 03 38
E-mail: mnijenmanting@detrans.nl

Hennie Dijkema
Telefoon: 06 41 59 04 26
E-mail: hdijkema@detrans.nl

Of raadpleeg 
onze website: 
www.detrans.nl
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Toen Ina op haar veertiende verjaardag een 
camera cadeau kreeg, was dat een schot in de 
roos. Fotograferen werd al snel haar passie. Het 
toestel van toen heeft inmiddels plaats gemaakt 
voor een professionele spiegelreflex camera met 
een indrukwekkende verzameling lenzen.

 “Alles wat ik tegenkwam legde ik vast”, vertelt 
Ina ons. “Tot ik mijn rolletjes liet ontwikkelen 
en afdrukken en er achter kwam dat daar 
flinke kosten uit voort komen.” In de 
navolgende jaren werd ze selectiever. En na 
de aanschaf van een professionele digitale 

camera, nam ook de kwaliteit van haar werk 
snel toe: “In 2011 werd ik lid van Foto Fun, 

een fotogroep in Emmen. En met mijn eerste 
inzending won ik al direct de wisselbokaal. 

Daarna volgden een tweede en weer een eerste 
prijs. Op een bepaald moment heb ik de meest 
verschrikkelijke foto ingezonden die ik had, gewoon 
om een beetje aan de aandacht te ontsnappen.”
Op dit moment is Ina voorzitster van de vereniging. 
En hoewel ze geen prijzen najaagt, blijft haar passie 
voor fotografie onverminderd bestaan. “Ik geniet van 
elke vorm van fotograferen, maar het studiowerk 
heeft mijn voorkeur. Heerlijk om te zien hoe die 
jonge meiden met een koffer vol kleren naar de 
studio komen om zich te laten fotograferen. En 
ook microfotografie heeft mijn interesse gewekt. 
Dat is nog een stap dichter op het onderwerp dan 
macrofotografie. Als je dan een insect fotografeert, 
zie je elk detail in monsterlijk formaat. Dat is 
overigens het mooie van fotografie. Als je het 
resultaat in handen hebt, vallen alle details je pas 
goed op. De camera-instellingen zijn belangrijk, maar 
een goeie foto moet je zien!”

Een goeie foto

moet je ‘zien’

Ina heeft een grote passie: fotograferen.
Ze heeft ook al wat prijzen gewonnen. 
Ze fotografeert mensen bij haar in de studio.
En ze vindt het leuk om dingen van heel dichtbij te fotograferen. 


