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AGENDA
Activiteiten

Recept: Vliegerpasta 

De kinderen van de groep De Vlieger van Kinderdagcentrum de 
Vuurtoren kunnen goed koken. Ze delen graag hun recept voor 
Vliegerpasta met jou.

Ingrediënten (voor 4 personen):
• Gedroogde pasta (bijvoorbeeld penne)
• 1 pak diepvriesspinazie (ontdooid)
•  250 gram gerookte spekjes (laat dit weg als je liever geen 

vlees eet)
• 1 kuipje kruidenroomkaas

Bereidingswijze:
1. Kook de pasta 
2. Bak ondertussen de spekjes
3.  Doe hier de ontdooide spinazie bij en verwarm door 
4.  Voeg de kruidenroomkaas toe 
5. Doe hier als laatste de afgegoten pasta bij

Eet smakelijk!

Activiteiten PV Alleman  

12 juni:  Dagje Den Bosch (met de trein) 

18 september: Dafjes rijden 

1-3 oktober:  Weekend Ardennen 

14 oktober:  Eetactiviteit  

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 het 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:  
www.youtube.com/watch?v=jnU6RuIbEjA. 
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.



Inhoud
Voorwoord

Hou vol!
Voor u ligt weer een nieuwe 
Transparant. Helaas bepaalt corona 
nog steeds hoe wij werken bij De 
Trans. Nu de meeste cliënten die 
bij ons wonen gevaccineerd zijn, 
kijken we hoe wij stap-voor-stap 
weer wat kunnen versoepelen. Hoe 
we steeds meer terug kunnen naar ‘normaal’. 
Niet alle cliënten hebben al een oproep gehad. 
Ook hebben nog niet alle medewerkers zich laten 
vaccineren. Het heeft tijd nodig voordat we met 
elkaar goed beschermd zijn. Zodat we het virus 
echt buiten de deur kunnen houden. Tot die tijd 
wil ook de minister dat we aangepast blijven 
werken. Met mondmasker en op eilanden. We 
kijken uit naar het moment dat we verder kunnen 
versoepelen. Hou vol!

De Trans is in coronatijd verder gegaan met het 
uiteenzetten van haar koers. We hebben daar een 
naam aangegeven: In Trans’itie. In gesprekken 
met medewerkers, verwanten en cliënten praten 
we over onze visie voor de toekomst. Waarin 
we duidelijk maken wie we zijn als De Trans. En 
waar we voor zijn. Hiervoor gebruiken we een 
praatplaat. Tot de zomer gaan we met elkaar 
in gesprek. Een andere ontwikkeling is dat 
Peter Kamsma in april is gestopt als directeur 
Bedrijfsvoering. Hij is inmiddels opgevolgd door 
interim directeur Anne-Marie Jasper. Samen 
vormen we nu de directie van De Trans.

In deze Transparant komt weer veel voorbij. 
In een interview geeft bewoner Lenie Bos aan 
haar dochter Hilda heel erg te missen in deze 
coronatijd - beide wonen bij De Trans. Vrijwilliger 
Danny vertelt over hoe hij heeft kunnen helpen 
op een woning waar een corona-uitbraak was. 
Nu wij Full Partner zijn van Stichting Prokkel, 
hebben wij onder meer Marian Geling gevraagd 
waarom het zo leuk en belangrijk is om samen 
te Prokkelen. Wat is Prokkelen eigenlijk? En er 
staat nog veel meer in deze editie. Dus wacht niet 
langer; heel veel leesplezier!

Arianne Poel
Directeur De Trans
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Dit is de eerste Transparant van 2021.
Corona is er nog steeds.
Steeds meer mensen zijn gevaccineerd.
Veel leesplezier! 
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De Trans beweegt

25 Jaar De Trans

Mijn ding

Arianne Poel



Bijna 100 wensen gingen in vervulling 

Een tamboerijn voor een muzikale bewoner, wel 400 

scoubidou touwtjes voor een creatieveling of een loungeset 

voor buiten in de tuin. Bijna 100 wensen van cliënten die in 

de wijk Nooitgedacht wonen gingen in vervulling. Dit waren 

wensen die zij in de maand december in een kerstwensboom 

opgehangen hadden. Buurtbewoners organiseerden deze 

bijzondere actie. Michael de Vries en Hans Brouwer wensten 

een heerlijke voetmassage. Fysiotherapeuten Gretha 

Meindertsma en Dorien de Vries lieten hun wens uitkomen.

Wisseling van directeur

Peter Kamsma is gestopt met zijn werk 
als directeur Bedrijfsvoering bij onze 
organisatie. Anne-Marie Jasper is de 
nieuwe directeur. Zij is er tijdelijk totdat 
er een nieuwe directeur Bedrijfsvoering 
is gevonden. We willen Peter hartelijk 
danken voor zijn inzet en bijdrage. En 
heten Anne-Marie van harte welkom! 
Samen met Arianne Poel vormen zij de 
directie van De Trans.

Onverwachte geluksmomentjes 
door Happy Stones

Op een regenachtige dag bedachten begeleiders Erna en Wendy een 
activiteit waarbij bewoners van Stroetenweg 39b (Nooitgedacht) een 
gezellige middag hadden en in beweging kwamen. Ze gingen aan de 
slag met ‘Happy Stones’. “Het is de bedoeling dat je stenen beschildert 
en aflakt en ze buiten verstopt in de hoop dat andere wandelaars de 
stenen vinden en hier blij van worden. De gevonden steen nemen ze 
dan mee om weer ergens anders te verstoppen. Zo kan één steen een 
flinke reis maken!”

“De bewoners vinden het gezellig te doen. Samen zitten, muziek 
luisteren en de stenen beschilderen. Sommige bewoners worden 
alleen al blij van de mooie, felle kleuren. Daarna zijn we gaan wandelen, 
om de beschilderde stenen te verstoppen met als doel… een glimlach 
op het gezicht van de vinder.”

PRIK

bord
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Michael en Hans wensten een voetmassage. Hun wens kwam uit!
Anne-Marie Jasper is de nieuwe directeur Bedrijfsvoering.
Je kunt Happy Stones buiten vinden.
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Dagbesteders Houten Mal trots op zelfgemaakte step: 

“We hebben heel wat weken werk gehad”
Wat rijdt daar nu door Nooitgedacht? Is het een fiets 

uit een science-fiction film? Of een voertuig voor een 

heel groot persoon? Nee, het blijkt te gaan om een 

unieke zelfgemaakte step. Daniël Tobbe, deelnemer 

van dagbestedingslocatie De Houten Mal, maakte 

deze samen met Gabriëlla Mengerink.  

 “De step is vrij groot. We hebben hem helemaal 

zelf gemaakt met hout. Het voorwiel is van een fiets. 

Achterop hebben we verlichting. En de zitting is 

van een oude stoel.” Daniël vertelt over het unieke 

vervoersmiddel. Al sinds december is hij samen met 

Gabriëlla bezig met dit project. “We hebben er wel  4 of 

5 weken aan gewerkt”, legt hij uit.  

Uit het niets bedacht 
Daniël vertelt: “Gabriëlla bedacht de step vanuit 

het niets. Het was spontaan een idee in haar hoofd. 

Ze vertelde mij er op een dag over. En ik stelde 

voor om gewoon te beginnen en te kijken of het 

lukt!” Daniël is zelf heel handig met hout en hij is 

ook nog eens fietsenmaker. Dankzij zijn kennis en 

het creatieve brein van Gabriëlla, vormden ze een 

gouden duo tijdens het maken van de step.

Trots op eigen werk 
“In de zomer gaan we natuurlijk heel veel op de step 

rijden. Ik denk dat mensen dan wel gek opkijken”, 

zegt Daniël lachend. Hij is trots op de step die ze 

gemaakt hebben. “We moeten elkaar wel een 

handje helpen als we op de step gaan rijden. Hij is 

namelijk best zwaar, omdat hij zo groot is.” Al met 

al was het een heel leuk, bijzonder en vooral uniek 

project.
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Daniël en Gabriëlla maakten een bijzondere step.
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    CLIËNT 
centraal
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Lena woont in de Bolderbörg in Vlagtwedde.
Ze houdt van afwassen.
En kijkt graag uit het raam.

‘Hilda is heel lief’



Leentje, zo noemt begeleidster Ina haar. Officieel heet ze Lena 
Bos en ze is bijna tachtig jaar. Zo te zien hebben Leen en Ina 
een goede band. Ina helpt haar bij het gesprek. 
“Ik ga je interviewen voor de Transparant. Je komt in de krant”, 
zeg ik.
Leen frummelt wat aan haar gehoorapparaat.
“Zal ik even”, zegt Ina. “Ze goat die interview’n!”
“Ja”, zegt Lena. 
“Goud oplett’n”, zegt Ina.

Lena zegt niet veel in het begin. Niks eigenlijk. “Hoor je wel 
wat, Leen?”, vraagt Ina. De gehoorapparaatjes doen het niet. 
Ook dat nog, want ze waren eigenlijk vergeten dat er bezoek 
kwam. Dat is niet zo raar, want Lena krijgt niet vaak bezoek. En 
nu met corona al helemaal niet. Snel haalt Ina batterijtjes. We 
kunnen beginnen.

Kleren kopen
“Lena heeft een dochter op Nooitgedacht in Rolde. Daar 
vertelt ze graag over”, zegt Ina. “Nou dut ie ut”, zegt Leen. Ze 
frummelt aan haar gehoorapparaatjes.
“Zie jij er altijd zo mooi uit?”
“Ja.”
“Houd jij zo van mooie kleren?”
“Ja.”
“Waar koop je die?”
“Dan gaan ze met mij….” 
“Naar de winkel?”
“Ja.”

Kaartjes krijgen
Ina buigt zich voorover en laat de ketting met het hartje zien, dat 
Lena om heeft. “Van wie heb je die”, helpt Ina. 
“Van Hilda. Da’s mijn dochter. Die is….”
“In Rolde”, vult Ina aan. 
“Zien jullie elkaar vaak?”
“Nee. Want die ziekte. Dat is naar. Hilda is heel lief.”

Daar komt Leentje binnen. Ze ziet er stralend uit. Bloes, ketting en armband… alles past 

perfect bij elkaar. Ze heeft zich mooi opgemaakt en een lekker geurtje op. Want ze gaat 

straks op de foto.

komt in de krantLena
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In haar jonge jaren was Lena soms een boefje.
Ze reed auto en motor. Zonder rijbewijs.
En ze zwaaide naar de politie.

Ina helpt Lena 
in haar vest

Ina vertelt dat moeder en dochter ieder woensdag beeldbellen, 
met hulp van de begeleiders. Lena en Hilda hebben allebei 
hun coronaprikken gehad, maar elkaar opzoeken moet nog 
even wachten. Niet alle bewoners en begeleiders zijn al 
gevaccineerd en corona heeft in sommige huizen flink om zich 
heen geslagen. 



Ook Lena was flink ziek. “Ik lag op bed. Dan krijg je kaartjes. 
Fijn.” Ina vertelt dat er kaartjes kwamen van Hilda en van Giny, 
haar mentor. Ook die heeft Leen al een hele tijd niet gezien. 
Vrienden op de afdeling heeft ze niet echt. “Leen is graag op 
zichzelf”, legt Ina uit. “Ze zit graag op haar kamer.” 
“Ik kijk uit het raam”, zegt Leen. “Naar de parkeerplaats. En de 
kinderen.”
“Ze heeft een verstandelijke beperking, licht, niet zo erg, toch, 
Leen?”, vraagt Ina.
“Ik heb nergens last van”, zegt ze.

Achter het stuur
Lena weet niet hoe lang ze al in de Bolderbörg woont. Een jaar 
of zes, weet Ina. Daarvoor woonde ze op andere locatie van De 
Trans in Vlagtwedde. 
Leen vertelt dat ze uit Stadskanaal komt. Ze woonde er 
zelfstandig.
“Vertel maar wat je allemaal deed in Stadskanaal”, zegt Ina.
Lena lacht. “Ja. Dan ging ik rijden.”
“Heb jij dan een rijbewijs?”
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Lena is dol op Hilda. Dat is haar dochter.
Door corona hebben ze elkaar al meer dan een jaar niet gezien. 
Maar iedere week zien ze elkaar op WhatsApp.
Lena houdt van winkelen.

“Nee! Toch ging ik! Ik had geen auto. Hij was van vrienden. De 
motor was van Draaischijf. Zo heette die meneer. Ik ging hard. 
Helm op. Geen ongeluk, nee. Wel politie.”
Lena denkt een tijdje na. “Ze hielden me aan. En ik deed 
zo.” Ze doet het voor: met een brede grijs zwaait ze naar een 
denkbeeldige agent en geeft ze gas. 
“Ik denk dat ze wel een beetje bekend was”, zegt Ina tegen 
me.
“Jij was wel een boefje”, zeg ik. 
“Ja”, lacht Lena.

Lena’s liefste wens
“Wat is jouw liefste wens?”
Lena heeft geen idee.
“Zal ik het raden?”, vraag ik. 
“Ja.”
“Ik raad dat jij graag naar Hilda wil.”
“Ja!”
“Wat ga je dan doen? Knuffelen?”
“Ja. En winkelen!!!”

‘Ik had geen auto. Toch ging ik!’



TOUR

DeTrans
De schone was opvouwen, koffie zetten of de tafel 
dekken; de hulp van vrijwilliger Danny Speelman (47) was 
onmisbaar tijdens coronatijd. Op De Trans-locaties waar het 
coronavirus heerste, stak Danny met liefde de handen uit de 
mouwen. “Ik heb geen moment getwijfeld om te helpen.” 

Maar liefst achttien jaar reed Danny op z’n grote, stoere vracht-
wagen van Nederland naar Scandinavië. Tot in 2018, het jaar 
waarin hij besluit het roer om te gooien. “Wanneer ik achter het 
stuur zat, had ik genoeg tijd om na te denken over mijn leven. 
Wil ik dit nog twintig jaar doen, vroeg ik mezelf. Het antwoord 
was nee. Wat dan wel precies, wist ik nog niet. Maar voor mij 
stond één ding als een paal boven water: ik wil iets voor men-
sen kunnen betekenen.”

Niet bang
Wanneer hij in december 2020 een oproep op Facebook tegen-
komt van De Trans die op zoek is naar vrijwilligers, vallen de 
puzzelstukjes in elkaar. Danny meldt zich nog diezelfde dag aan. 
“Een week later kon ik aan de slag op Leeuwerikenveld 13 in 
Emmen. Daar waren meerdere bewoners besmet met het coro-
navirus en konden ze wel wat extra hulp gebruiken. Bang ben ik 
niet geweest. Mijn wil om mensen te helpen was groter dan de 
angst dat ik corona zou krijgen.”

Neus op de feiten
Toch maakt het coronavirus diepe indruk op Danny. Zeker omdat 
één van de bewoners erg ziek is en zelfs zuurstof krijgt toege-
diend. “Deze jongen was net zo oud als mijn eigen kinderen. 
Dat drukte me wel met m’n neus op de feiten dat het je ook 
als jongere kan overkomen. Gelukkig heeft hij het gered en zag 
ik hem in mijn laatste weken van mijn tijd op Leeuwerikenveld 
weer opkrabbelen. Dat was geweldig.”

Volg je droom
Na vier weken bij Leeuwerikenveld mag Danny aan de slag op 
de Toppereend 8, waar ook extra hulp nodig is vanwege corona-
besmettingen. Daar komt bij hem het besef dat hij zichzelf over 
vijf jaar wel écht in de zorg ziet werken. Van vrachtwagenchauf-
feur tot zorgverlener; het is nogal een grote verandering. “Klopt, 
ik heb mijn leven 180 graden gedraaid”, lacht Danny. “Maar ik 

zou het iedereen aanraden. Het is spannend om je droom ach-
terna te gaan, maar het is de moeite meer dan waard.”

Ook vrijwilliger worden bij De Trans?
Dat kan! Neem contact op met één van onze vrijwilligerscoördi-
natoren en draag bij aan een waardevolle daginvulling voor onze 
cliënten en bewoners.
• Hennie Dijkema: 06 - 82 53 58 86 of hdijkema@detrans.nl
• Henriëtte Heeling: 06 - 22 63 99 09 of hheeling@detrans.nl 

Danny helpt als vrijwilliger 

mee in coronatijd
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Vrijwilliger Danny hielp mee in een woning waar corona was.
Danny was vrachtwagenchauffeur.
Hij wil nu graag in de zorg werken.

Er hebben meer vrijwilligers zich gemeld 
door de oproep via Facebook. Zij hebben 
net als Danny ook hand-en-
spandiensten gedaan op de door 
corona getroffen woningen. Hun 
inzet was onmisbaar en we zijn 
hen ontzettend dankbaar!



MOOIman!

jaar vrienden
Het viertal zit klaar in een van de huiskamers voor het 
interview. Ze hebben hun mooiste kleding aan, want 
ze gaan straks ook op de foto. Vertellen over hoe het 
is om te wonen bij De Trans is wat moeilijker. Michel, 
Aaldert, Hille en Anneke communiceren allemaal op 
hun eigen manier. Hille (54 jaar) kan zich een beetje 
verstaanbaar maken. Michel (48 jaar) kan met zijn arm 
‘ja’ en ‘nee’ aangeven. Aaldert (52 jaar) beantwoordt 
vragen met een grote glimlach. Normaal heeft hij een 
spraakcomputer die hem helpt, maar die is helaas ka-
pot. En Anneke (58 jaar) bekijkt vooral wat er om haar 
heen gebeurt.

Fotoalbums vol mooie verhalen
Hun huidige begeleiders Thea Tuin en Gea Ossel zitten 
daarom ook aan tafel. Hennie Dijkema, nu vrijwilligerscoördi-
nator, is eveneens langsgekomen. Zij heeft 11 jaar met het 
viertal gewerkt. Ze heeft van alles met ze beleefd. Het be-

wijs ligt op tafel: fotoalbums vol mooie verhalen. “We hebben 
zoveel met elkaar meegemaakt”, vertelt Hennie. “We gaan 
natuurlijk elk jaar op vakantie. En op deze foto zijn ze bij mij 
thuis op kraamvisite. Dat is al een tijd geleden. Op deze foto 
deden we aan verkleden. En hier gingen ze een stukje rijden 
met een vrachtwagen.” 

Thea vertelt dat ze haar bruiloft heeft gevierd op de woonzor-
glocatie. “Ik vond het belangrijk dat ze daar ook bij konden 
zijn.” Michel, Aaldert, Hille en Anneke luisteren en kijken mee. 
De vrolijke glimlach van Aaldert bevestigt dat hij het fijn vindt 
bij De Trans. Ook Michel geeft met zijn arm aan het gezellig 
te vinden. Eigenlijk wonen ze al veel langer bij elkaar dan de 
25 jaar bij De Trans. Hiervoor woonden ze in Mariëncamp in 
Rolde. Dat ging later over in Nooitgedacht van De Trans. In 
1996 verhuisden ze met elkaar naar Emmen.  Ze vormen met 
elkaar, en met de overige bewoners, een echt gezin. Ze ken-
nen elkaar door en door.

Al meer dan
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Michel, Aaldert, Hille en Anneke wonen al 25 jaar bij elkaar.



jaar vrienden

De Trans bestaat 25 jaar. Michel, Aaldert, Hille en Anneke wonen al die jaren bij De Trans. 

Om precies te zijn aan de Leeuwerikenveld in Emmen. Ze hebben met elkaar al heel wat 

avonturen beleefd.
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Zij zijn vrienden en houden van elkaars gezelligheid.
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Vrienden voor het leven. Van links naar rechts: Hille Faber, Aaldert Koops, Anneke van der Berg en Michel Kleine.

Broers en zus én vrienden
“Ze zijn jong uit huis gegaan”, vertelt Hennie. “Dat was in die 
tijd zo. Ze zijn toevallig bij elkaar gekomen, elk met hun eigen 
zorgvraag.” En tussen die vier klikte het goed. “Ze zijn echt 
met elkaar opgegroeid en groot geworden. Ze kunnen niet zon-
der elkaar. Het is alsof ze broers en zus zijn.” In al die jaren is 
er ook echt een vriendschap tussen de vier ontstaan. “Ja, wij 
zijn vrienden”, zegt Hille. Aaldert knikt. En Michel doet zijn arm 
omhoog. Anneke heeft een glimlach om haar mond. 

Hille en Aaldert komen ook graag bij elkaar op de kamer. Ze 
vinden het leuk om samen te zijn. Hille houdt erg van klussen 
met zijn gereedschap en van zingen. Hij is dol op Nederlands-
talige muziek. “Ik houd van André Hazes”, vertelt hij. Laten 
horen hoe hij zingt, wil hij niet. Maar als de begeleiders ‘Een 
beetje verliefd’ inzetten, doet hij vrolijk mee. Aaldert, Michel 
en Anneke bewegen mee. “Dit klinkt nog zachtjes”, zegt Thea 
met een lach. “Soms zit hij op zijn kamer en dan zingt hij zo 
hard dat iedereen hem hoort.”

Volop gezelligheid
Aaldert moet weer lachen om wat er wordt gezegd. Het is 
duidelijk dat hij van het gezelschap geniet. Zijn kamer laat zien 
wat zijn hobby is: voetbal. Hij knikt als hem wordt gevraagd of 
hij fan is van Ajax. Hij blijkt ook nog eens veel lef te hebben. 
Hij heeft ooit met zijn AJAX-shirt tussen de supporters van FC 
Groningen gezeten. Zijn ogen stralen als Thea dit verhaal voor 
hem vertelt. 

Michel blijkt degene te zijn die erg van gezelligheid houdt. Hij 
geeft aan het fijn te vinden om samen te wonen met zijn vrien-
den. Hij houdt van de drukte om zich heen, maar hij kijkt ook 
graag alleen televisie op zijn kamer. Anneke is de vrouw van 
het stel. En dat blijkt! Zij vindt het belangrijk om er goed uit te 
zien. In haar kamer hangt niet voor niets een passpiegel. Haar 
twee schildpadden, Bob en Karel, zijn haar andere vrienden. De 
vraag of ze altijd bij elkaar blijven wonen, hoeft niet te worden 
gesteld. Ook als ze op de foto gaan, zie je een echt gezin. Ze 
genieten van elkaar.



TRANSactie ‘Met een Prokkel 

doe je nieuwe ervaringen op’
De Trans is full partner geworden van stichting Prok-
kel. Deze organisatie stimuleert organisaties, bedrijven, 
mensen én bewoners/cliënten met een verstandelijke 
beperking om samen iets te ondernemen. De nadruk ligt 
op de jaarlijkse Prokkelweek, die dit jaar van 7 tot en met 
12 juni plaatsvindt. Maar ook op andere momenten kan er 
altijd met elkaar worden ‘geprokkeld’. Sterker nog, dat is 
de bedoeling.

Een Prokkel. Het is een bijzonder woord. “Dat is het inder-
daad”, zegt Marian Geling met een lach. Marian is landelijk 
projectleider van Stichting Prokkel. “Een Prokkel is een ont-
moeting tussen iemand met een verstandelijke beperking en 
iemand die geen beperking heeft. Dat kan tussen mensen zijn 
of in een groep. Die ontmoeting laat alle deelnemers nieuwe 
avonturen beleven. En dat is precies wat we willen, want ons 
hele leven bestaat tenslotte uit nieuwe ervaringen opdoen en 
van elkaar leren!”

Doen wat je graag wil
Volgens Hennie Dijkema en Henriette Heeling, vrijwilligerscoör-
dinatoren bij De Trans, is een Prokkel een mooie activiteit. “Bij 
De Trans deden we al mee aan de Prokkelweek, maar nu zijn 
we officieel partner van de stichting. Dat is niet zonder reden. 
Een Prokkel staat precies voor waar wij voor staan. Wij willen 
dat alle bewoners en cliënten de dingen doen die ze graag 
willen. Zo hebben wij bijvoorbeeld een cliënt die een hondje 
wil uitlaten. Wij zijn in de buurtapp van Nooitgedacht op zoek 
gegaan naar een bewoner met een hondje. En dat wordt nu 
een Prokkel. Bij kinderdagcentrum De Vuurtoren organiseren 
ze elk jaar tijdens de Prokkelweek samen met studenten van 
het Drenthe College en leerlingen van de basisschool diverse 
mini-activiteiten. Het is zo leuk om te zien hoe iedereen met 
elkaar op een ontspannen manier de dag beleeft.”

Echte ontmoeting
En dat is waar het volgens Marian bij Stichting Prokkel precies 
omgaat. “Een Prokkel is geen vrijwilligerswerk dat mensen 
op een vast moment komen doen. Een Prokkel is echt een 
ontmoeting tussen mensen, omdat ze het op dat moment ge-
woon leuk vinden om iets met elkaar te doen. En dat kan van 
alles zijn. Denk aan schilderen, wandelen, klussen, een film 
kijken, een cake bakken. Of misschien werkervaring opdoen bij 
de plaatselijke bakker. Het kan allemaal.”
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De Trans werkt samen met Stichting Prokkel.
Een Prokkel is een leuke activiteit.
Waarmee je veel ervaring opdoet.

Kijk op www.prokkel.nl. 

Meer weten?

Prokkel-wensen welkom

Tijdens de Prokkelweek in juni vinden er ook weer 
diverse activiteiten plaats. Bewoners en cliënten die 
graag een Prokkel willen beleven, kunnen dat via hun 
begeleider laten weten aan de vrijwilligerscoördina-
toren. Zij zijn bereikbaar via hdijkema@detrans.nl 
en hheeling@detrans.nl “Dan gaan we kijken of er 
mensen in de directe omgeving zijn die samen met jou 
een leuke dag of middag willen beleven.” Marian vult 
aan: “Dankzij een Prokkel kunnen mensen met een 
verstandelijke beperking zoveel mogelijk normale din-
gen doen. Ze worden opgenomen in de samenleving, 
zoals ieder ander.”



‘Wandelend praten we  

over van alles en nog wat’

Eten & drinken

Bewegen

Ontspannen

DE TRANS

beweegt

Ingrid Naber en Roelof Geerts laten zich niet tegenhouden 
door corona. Tegenwoordig wandelen ze wekelijks samen. 
Veilig op afstand van elkaar. Zo kunnen ze, terwijl ze bewe-
gen, belangrijke zaken bespreken. En ondertussen genieten 
ze volop van al het moois dat ze onderweg zien.

“Ik vind de wandelingen heel prettig”, vertelt Roelof. “Het is fijn 
omdat we elkaar ook echt zien. Dat praat toch makkelijker dan 
via de telefoon.” Ingrid is het daar mee eens. “Het is veel fijner 
om Roelof te zien. Dan kan ik ook veel beter inschatten hoe het 
met hem gaat.”

Nog leuker dan eerst
Ingrid ondersteunt Roelof nu ongeveer vier jaar. Ze kennen 
elkaar dan ook heel goed. “Ingrid helpt mij met de post, de 
financiën en met structuur aanbrengen in mijn leven. Dat heb ik 
nodig. Maar nu we samen wandelen, is het nog leuker gewor-
den. Ik voel me veel beter. In mijn hoofd. En ik voel me ook 
fitter. Dus het heeft veel voordelen.”

Honden gaan mee!
Ingrid neemt regelmatig haar honden mee: Tjibbe en Djurre. 
Alleen Tjibbe blijft soms thuis, want die is al wat ouder. “We 
wandelen altijd een andere route. Roelof woont hier zo mooi. 
We kunnen alle kanten op. We gaan de velden of het bos in. We 
wandelen stevig door. Ongeveer vijf kilometer per keer. Dat is 
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Ingrid en Roelof wandelen elke week.
Zo krijgt Roelof op een veilige manier ondersteuning.
Doordat ze bewegen, voelen ze zich fitter.

echt goed, zeker voor mensen die depressieve gevoelens heb-
ben en willen werken aan hun gezondheid.”

We blijven bewegen
Onderweg bespreekt Roelof met Ingrid waar hij meezit. Of 
ze hebben het over wat er moet gebeuren. “Het is altijd heel 
gezellig”, zegt Roelof. Ingrid denkt er net zo over. “Door buiten 
met Roelof af te spreken kan ik op een veilige manier onder-
steuning bieden. En die beweging bevalt ons zo goed, die 
houden we erin.”
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De Trans bestaat 25 jaar.
     Vroeger werd de was samen gedaan.
     Op Nooitgedacht was de Zomerweek.
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 1996 - 2 februari 2021 Stichting De Trans    bestaat 25 jaar!

In de Transparant blikken we terug naar 25 jaar De Trans. 
We halen hiervoor foto’s uit de oude doos. Heb jij ook leuke 
herinneringen die je wilt delen? Kijk dan onderaan de pagina. 

Toen de was nog samen 
werd gedaan
Deze foto’s zijn in 1997/1998 
gemaakt. In Nooitgedacht 
werd ooit de was als 
dagbestedingsactiviteit 
gewassen en gevouwen. De 
Huishoudgroep ging daarna 
op pad om de was rond te 
brengen langs de woningen. 
Daar gebruikten begeleiders en 
bewoners transportwagentjes 
voor.

Activiteiten tijdens 
de zomerweek

Achter het activiteitencentrum De Stroetenhof 
(nu Nieuwe Havens), was een grote tuin waar 
tijdens de zomerweek tal van activiteiten 
plaatsvonden. De organisatie was in handen van de 
activiteitenbegeleiding. Het thema van dit zomerfeest 
is ongetwijfeld cowboys en indianen geweest. 

In de volgende editie laten we kiekjes zien 
van andere locaties. Heb je ook nog een foto 
van een mooie herinnering? Zijn de foto’s 
van na 1996 en mogen we ze gebruiken voor 
de Transparant? Stuur ze dan digitaal naar 
communicatie@detrans.nl en vertel er kort 
bij wanneer en waar het was en wat er 
gebeurt op de foto. En wie weet komt jouw 
foto dan terug in de Transparant! 

1

1

2

2
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Doe mee met de prijspuzzel.

Stichting De Trans    bestaat 25 jaar!

Doe mee met de woordzoeker
en maak kans op een leuke prijs! 
We hebben een puzzelwedstrijd voor iedereen. Los de puzzel op, mail het antwoord samen met je naam 
en adresgegevens naar communicatie@detrans.nl en maak kans op 

• een waardebon van € 25,- te besteden in één van onze dagbestedingswinkels. 
• of een leuke attentie, gemaakt door onze cliënten.

De winnaars krijgen persoonlijk bericht. De uitslag wordt via ons intranet gedeeld en in de 
volgende Transparant. Meedoen kan tot en met 31 juli 2021. Veel succes!

V T A A R T N P I O N I E R S

A N T S E E F T N A L U B M A

G H P T M A K T U I N H U I S

I R T M H E D D E W T G A L V
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N U E R S C A O A I F J A E E

I U O E L E N D D M U I M E G

W R O D N E I E E B E W N L E

T T L R N D T W I G E N E L L

N O L E O S A L N R T P T O E

E R O O E L E M K E A I U W I

F E R B C U D E I N G M O Z D

IJ N G E M T N E D E E I H O I

V A R D E V E O H N E M E I N
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Handballen in de Eredivisie. Dat klinkt als een 
behoorlijk sportief bestaan. Maar Claudia (28) 
doet er nog een schepje bovenop. Naast het 
handballen in de zaal, staat ze ook graag met 
haar voeten in het zand tijdens beachhandbal. 
Al met al betekent dit 7 dagen per week 
sporten. Náást haar baan op één van onze 
dagbestedingslocaties. 

Claudia: “Mijn passie voor handbal begon 
zo’n 20 jaar geleden in Beilen. Ik ging met een 
vriendinnetje mee voor een proeftraining en was 
meteen verkocht.” Inmiddels speelt Claudia op 
Eredivisieniveau. “Vorig seizoen werd mijn team 
kampioen en daardoor zijn we gepromoveerd 
naar de eredivisie. Dat is natuurlijk een enorme 
mijlpaal.” 

Ook tijdens deze coronatijd gaan haar trainingen 
gewoon door. Maar net als bijna alle activiteiten, 
ontkomt ze ook tijdens haar trainingen niet aan 
maatregelen. “Ik moet me bijvoorbeeld wel 3 keer 
per week laten testen, maar dat heb ik er graag 
voor over.”

De sportieve Claudia doet daarnaast ook aan 
beachhandbal. Dit is een minder bekende sport. 
Claudia: “In Nederland spelen we bijvoorbeeld 
een groot toernooi op Ameland, maar we gaan 
ook de grens over. Zo spelen we bijvoorbeeld op 
Gran Canaria of op het Spaanse vaste land. Dat 
je overal naartoe vliegt, vooral naar een zonnige 
bestemming, is natuurlijk een leuk extraatje! Dit 
staat nu natuurlijk wel even stil. Ik hoop dat we 
snel weer mogen.” 

Mocht je je afvragen of Claudia haar weken uit 10 
dagen bestaan? Nee hoor. Ze plant alles, net als 
jij en ik, in 7 dagen. Maar het is wél hard werken. 
“Het is soms wel druk. Ik woon sinds een jaar in 
Raalte, dus voor mijn werk op de dagbesteding 
rijd ik elke dag een uur heen en terug. Maar ik heb 
regelmatige werkdagen en in het weekend ben ik 
vrij, dat maakt het makkelijker. Op de dagen dat ik 
werk, sta ik om 6 uur weer in de sporthal. Maar ik 
ben nergens gelukkiger, dus ik doe het graag!” 

passie voor handbal 
Claudia’s 

Claudia speelt heel goed handbal.
Vorig seizoen werden zij en haar team kampioen.
Soms gaat ze naar Spanje om te handballen.
Haar week is erg vol met werken en handballen.


