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AGENDA
Activiteiten

7 oktober: finale 
pompoenkweekwedstrijd 

Ieder jaar organiseert 
dagbestedingslocatie Het 
Tuinhuis in Nooitgedacht een 
pompoenkweekwedstrijd: 
wie kweekt de zwaarste 
pompoen? Veel groepen, 
cliënten, verwanten en 
mensen uit de buurt doen 
aan deze wedstrijd mee. 
Normaal verkoopt Het Tuinhuis pompoenplanten 
tijdens hun jaarlijkse plantjesmarkt, maar 
deze kon dit jaar niet doorgaan vanwege de 
coronamaatregelen. Daarom schonk Het Tuinhuis 
een pompoenplant aan de woongroepen in 
Nooitgedacht, Rolde en Emmen. Hierdoor kon de 
kweekwedstrijd ook dit jaar doorgaan!

Tussen maandag 21 september en vrijdag 2 
oktober kan iedereen op werkdagen tussen 9.30 
en 16.00 uur zijn pompoen bij Het Tuinhuis laten 
wegen. Op woensdag 7 oktober om 14.00 uur 
volgt de feestelijke prijsuitreiking (Stroetenweg 33a, 
Nooitgedacht). 

Je bent van harte welkom. 

Onder voorbehoud

Alle activiteiten zijn onder voorbehoud gepubliceerd. Vanwege het 
coronavirus weten we op het moment van publicatie niet of de 
activiteiten daadwerkelijk door kunnen gaan. 

Kameleonvertelster Marie  
komt graag voorlezen 

Bijna iedere week vind je Marie Heijnen in De 
Kameleon in Klazienaveen, een ontmoetingsplek 
voor cliënten die zorg ontvangen van onze 
ambulante ondersteuning (regio Zuidoost Drenthe). 
Marie kan met veel enthousiasme voorlezen. We 
noemen haar daarom de ‘Kameleonvertelster’. 
Vaak leest Marie voor uit boeken over de Drentse geschiedenis. Ook 
vertelt ze dan over vroeger, bijvoorbeeld over hoe zij toen de was deed 
of hoe het op school ging. Marie houdt van voorlezen en geniet ervan als 
een ander hier ook plezier aan beleeft. Wanneer de coronamaatregelen 
het toelaten, komt ze graag eens bij cliënten of groepen in de omgeving 
van Klazienaveen voorlezen. 

Lijkt het jou leuk dat de Kameleonvertelster 
komt voorlezen? 
Bespreek de mogelijkheden met haar ambulant begeleider Roely Hubert, 
via rhubert@detrans.nl. 

Vieringen Nooitgedacht 

In de regel vinden er bij De Trans op elke laatste zondag 
van de maand kerkdiensten plaats (om 10.30 uur in 
het restaurant in het activiteitencentrum). Vanwege de 
coronamaatregelen werden de diensten de afgelopen 
maanden via YouTube uitgezonden. Hier kun je één dienst 
terugkijken: youtu.be/0zvNmF7KEaY. Het is op het 
moment van het schrijven van de Transparant nog niet 
bekend wanneer de vieringen weer normaal plaatsvinden. 

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

Activiteiten PV Alleman 

2 - 4 oktober:   Stedentrip Namen - Durbuy - La Roche 
(Ardennen)

15 oktober:  Eet activiteit 

25 november:  Sinterklaasviering (gratis)

15 december:  Kerststuk maken (Rolde) 

17 december:  Kerststuk maken (Emmen)

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.

Regionale 
Cliëntenraad:
e cliëntenraad@detrans.nl

Klachten:
De klachtenprocedure bij 
De Trans staat beschreven op 
onze website 
www.detrans.nl.

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



Inhoud
Voorwoord

Dit is de eerste Transparant van 2020 
Het heeft enige tijd geduurd, maar ik ben blij dat er 
nu een Transparant voor jullie ligt. 

In de laatste Transparant van 2019 werd gesproken 
over een nieuwe directeur Zorg die aangenomen zou 
worden en die op 1 januari 2020 zou gaan starten. Dat 
is gelukt, ik ben gestart. Maar wat een bewogen jaar is het geweest.  
Wat een bijzondere start. Waar je ergens nieuw bent, wil je ook kennis 
gaan maken. Maar dat liep vanaf maart even anders.

De start van dit jaar en het afgelopen half jaar heeft ons bij De Trans, 
maar ook in Nederland en de rest van de wereld, bezig gehouden. 
Corona, het COVID-19 virus, kwam ons land binnen. Een wereldwijde 
pandemie heeft ons in de greep en we zijn daar sinds februari mee 
bezig. We mogen ons gelukkig prijzen dat corona ons (nog) niet direct 
heeft bereikt. 4 medewerkers hebben het virus doorgemaakt met milde 
klachten. Op het moment van dit schrijven hebben geen van onze 
bewoners en cliënten het virus gehad. En dat is geweldig te mogen 
opschrijven. Het is nog niet voorbij, het virus is er nog steeds, we leven 
in een tussenfase met de vraag of het weer gaat oplaaien. We zijn 
voorbereid. 

We kunnen niet voorbij gaan aan een korte terugblik naar de 
voorgaande maanden. De Transparant is een tijdje niet verschenen 
door omstandigheden. Een nieuw communicatieteam en corona zijn 
hier ‘debet’ aan. Sinds mei is de afdeling Communicatie weer compleet 
zijn we blij dat de nieuwe Transparant nu voor je ligt. Boordevol mooie 
verhalen. Zo is onze cliënt Jaap een echte duizendpoot en vertelt hij over 
zijn dagbesteding. Ook laten we zien hoe wij door corona ons werk en 
het bezoek hebben aangepast en welke oplossingen wij hiervoor hebben 
gevonden. Vrijwilligster Inge gaat zwemmen met onze cliënt Jeltje en 
vertelt haar ervaringen.

Het jaar is begonnen met een wisseling waarin Ad Jacobs de keuze 
heeft gemaakt om te stoppen bij De Trans als directeur Bedrijfsvoering. 
Peter Kamsma is doorgegaan als directeur Bedrijfsvoering waar we 
heel blij mee zijn, omdat Peter vanaf oktober 2019 bij De Trans al was 
begonnen. We zijn ook in tijden van corona wel doorgegaan met de 
verbeteringsplannen. We staan aan de vooravond van een verandering 
bij De Trans. Een organisatiewijziging met een nieuw team van 
zorgmanagers. Bestaande en nieuw aangenomen zorgmanagers die 
dichterbij bij de cliënten en medewerkers staan.

De kennismaking met De Trans heb ik nog steeds in het vooruitzicht. 
Persoonlijk kennismaken met de bewoners en cliënten maar ook met de 
medewerkers en de teams. Als we weer wat mogen gaan versoepelen, 
ga ik dat oppakken en hoop ik jullie te ontmoeten. 

Rest mij jullie heel veel leesplezier toe te wensen. 

Arianne Poel
Directeur De Trans
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Directeur Arianne Poel werkt sinds januari 2020 bij De Trans. 
Dit is pas de eerste Transparant van dit jaar. Door corona was er geen tijd.
Arianne hoopt iedereen snel te ontmoeten. 
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Wendy Danker schreef 
een boek   

Wendy Danker vindt breien en haken zo leuk 
om te doen, dat ze er een boek over schreef. 
Patronen lezen is soms 
moeilijk, maar Wendy 
heeft ze in haar boek 
makkelijk gemaakt. Zo 
wil ze andere mensen 
helpen om patronen te 
kunnen lezen. Wendy 
schreef ook nog enkele 
leuke gedichten, die 
ook in het boek staan. 
Het boek kost 5,50 euro 
en is te bestellen via 
de Germondyhoeve. 
Wendy woont op deze 
locatie in Nooitgedacht. 
Ze is nu bezig met deel 
2 van haar boek.

FC Emmen-spelersbus met mascotte 
SIBI kwam langs

Toen in maart door corona iedereen binnen moest blijven, kregen locaties spontaan 
leuke acties aangeboden. Zo kwam op 20 mei de FC Emmen-spelersbus samen met 
mascotte SIBI naar enkele woonlocaties in Nooitgedacht en Emmen. FC Emmen had, 
in samenwerking met Stichting Naoberschap United en de NAM uit Assen, geregeld 
dat SIBI cadeaus kon geven aan de cliënten. Dit deed hij op veilige afstand. Hij legde 
de cadeaus op een tafel en enkele cliënten stonden op gepaste afstand in een cirkel. In 
Nooitgedacht waren speciaal de G-voetballers uitgenodigd, dit was erg bijzonder voor ze! 

Arrgh! Op 12 juni 
kwam een groepje 
piraten langs bij 
Kinderdagcentrum 
(KDC) De Vuurtoren. 
Ze brachten een 
schatkist, die gevuld 
was met spullen 
waarmee de kinderen 
met hun begeleiders 
groepsactiviteiten 
konden doen. Dit 
was een initiatief van studenten van het Drenthe College. Zij 

kwamen verkleed langs in de Prokkelweek, een week waarin 

door heel Nederland ontmoetingen worden georganiseerd tussen 

mensen met een verstandelijke beperking én zonder. Normaal 

gonst het ook bij De Vuurtoren van de activiteiten, maar door de 

coronamaatregelen konden deze niet doorgaan. De studenten 

bedachten dit leuke alternatief.

Piraten geven schatkist 
aan KDC De Vuurtoren

PRIK

bord
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De FC Emmen-spelersbus met mascotte SIBI kwam langs. SIBI gaf cadeaus.
Studenten kwamen verkleed als piraat naar Kinderdagcentrum De Vuurtoren. 
Ze gaven een schatkist met leuke spullen.
Wendy Danker schreef een boek over breien en haken.
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In memoriam: Marja Nijenmanting

Ons bereikte het verdrietige nieuws dat onze collega Marja Nijenmanting is overleden. Marja was al lange 
tijd ziek en heeft tot het laatst gevochten voor een passende behandeling van haar kanker. Ze is op 16 
augustus overleden.

Marja was een spontane, vriendelijke, betrokken en enthousiaste vrouw, die altijd onze cliënten centraal 
stelde. Marja heeft 27 jaar voor De Trans gewerkt en was als vrijwilligerscoördinator actief in Emmen en omgeving. 
Ook maakte Marja deel uit van de redactie van de Transparant. We gaan haar inzet, creativiteit en gedrevenheid 
enorm missen en onze gedachten gaan uit naar haar familie, vrienden, collega’s en andere naasten. 
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Duo’s die een lach op je gezicht toveren  
In maart en april kwamen regelmatig twee leuke duo’s langs bij 
een aantal woongroepen in Emmen, Rolde en Nooitgedacht. 
Duo Klap en Stap hielden raamvoorstellingen of tuinactiviteiten 
op afstand. En contactclowns Sunny en Coosje kwamen (ook op 
afstand) door middel van mimiek, gebaren en vooral oogcontact tot 
samenspel met het publiek. Beide duo’s toverden vaak een lach op 
het gezicht van onze cliënten en medewerkers, en zorgden zo voor 
veel plezier! 

Veilig e-mailen met ZIVVER  

Als De Trans gaan we vertrouwelijk om met privacygevoelige 

informatie van en over onze cliënten. Wanneer medewerkers deze 

gegevens per e-mail verzenden, willen we dit altijd veilig doen. De 

Trans gaat dit najaar over op het programma ZIVVER om veilig te 

e-mailen. ZIVVER vervangt het huidige Secure Mail en voldoet nog 

beter aan de veiligheidsnormen die er zijn. Wanneer je een e-mail via 

ZIVVER krijgt, hoef je alleen een SMS-code of toegangscode in te 

voeren. Daarna kun je de e-mail openen. Dit is veilig en makkelijk. 

Nieuw Leerplein 
voor medewerkers

Bij De Trans zetten onze medewerkers 
alles op alles om onze cliënten de beste 
zorg en begeleiding te geven. Daarom 
kunnen zij rekenen op goede scholings- 
en ontwikkelingsmogelijkheden. Sinds 2 
maart is er binnen De Trans een nieuw 
online Leerplein voor medewerkers. Dit 
is enerzijds een persoonlijk portfolio: 
alle gehaalde trainingen staan erin en 
medewerkers zien welke trainingen 
ze nog moeten volgen. Anderzijds 
is het een online plek met het 
complete leer- en ontwikkelaanbod 
van De Trans, zoals online cursussen 
of inschrijfmogelijkheden voor 
trainingen. Het aanbod bevat niet alleen 
vakinhoudelijke thema’s, maar ook 
thema’s voor persoonlijke ontwikkeling. 
Het Leerplein biedt medewerkers zo de 
mogelijkheid om eigen regie te pakken en 
hun expertise voor de doelgroep waar ze 
mee werken te vergroten.

Attentie voor cliënten

Het coronavirus en de bijbehorende maatregelen hadden in de 

afgelopen maanden veel gevolgen voor álle cliënten van De Trans. 

Daarom wilde de organisatie graag iets voor ze doen: ze een hart 

onder de riem steken en laten weten dat we trots op ze zijn. Er 

werden attenties uitgedeeld, zoals een knuffel, bellenblaas of 

beker met snoep. Op de foto zie je een chocoladekaart die we via 

de post aan de ambulante cliënten stuurden. 
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Klap en Stap hielden voorstellingen in Emmen, Rolde en Nooitgedacht.  
Ook contactclowns Sunny en Coosje kwamen langs.
Door corona was het een moeilijke tijd. Alle cliënten kregen een cadeau.
Medewerkers van De Trans kunnen nieuwe dingen leren in het Leerplein.
De Trans gaat veiliger e-mailen met het programma ZIVVER.
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    CLIËNT 
centraal

parant6

Jaap woont in de wijk Nooitgedacht bij Rolde.
Hij werkt graag. 
Jaap werkt nu bij De Houten Mal. Dit is een houtwerkplaats. 

Jaap houdt van werken 
met zijn handen 



Jaap woont sinds 2018 in de wijk Nooitgedacht bij 
Rolde. Hij woont in een woning voor groepswonen 
en heeft hier een eigen appartement op de 
bovenverdieping.

Werken is leuk om te doen 
Jaap vindt het leuk om te werken, dan heb je 
namelijk wat te doen! Hij houdt vooral van werken 
met zijn handen. Tijdens zijn leven heeft Jaap al veel 
verschillende soorten werkzaamheden gedaan. Tijdens 
het interview somt hij zijn banen op. Zo stelde Jaap 
vroeger de vlammen van aanstekers af. Ook kon hij 
met de hand fietswielen spaken. Je zet dan zelf alle 
spaken in de lege wielen. Jaap werkte ook lange tijd in 
de metaal en aluminium. En hij deed inpakwerk, zoals 
spijkers of koffie inpakken. Daarnaast werkte Jaap nog 
in een boekbinderij. 

Dit zijn een paar voorbeelden van de werkzaamheden 
die Jaap heeft gedaan. Jaap heeft niet veel werk 
gehad dat hij niet mooi vond om te doen. Hij ging ook 
eigenlijk nooit met tegenzin aan het werk. 

Mooie dingen maken 
Jaap houdt van het maken van mooie dingen. Dit doet 
hij ook in zijn vrije tijd. Zo heeft hij onlangs nog een 
vogelvoederhuis in de tuin van zijn woning geschuurd 
en geverfd. Verder heeft Jaap een kastje in zijn 
appartement staan, dat hij binnenkort nog wil gaan 
schuren en beitsen. En hij heeft een houten klokje 
dat hij gaat restaureren. Dit klokje is van zijn moeder 
geweest. Zij is pas overleden. Het klokje is Jaap dan 
ook dierbaar. 

Een handige ‘duizendpoot’. Zo kunnen we Jaap Folkersma (58 jaar) wel noemen. 

Hij werkt graag en heeft al veel gedaan. Ongeveer drie jaar geleden begon hij met een 

nieuwe uitdaging: hij ging aan de slag bij De Houten Mal. Tijdens de eerste coronaperiode 

ging deze houtwerkplaats dicht, maar dankzij een creatieve oplossing kon Jaap door 

blijven werken. 

is een handige duizendpoot
Jaap
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Jaap heeft in zijn leven al veel werk gedaan. 
Hij houdt van het maken van mooie dingen. 
Dit doet hij ook in zijn vrije tijd. 

Mooie dingen maken



De Houten Mal
Op loopafstand van de woning van Jaap vind je 
dagbestedingslocatie De Houten Mal. Vier dagen in de week 
gaat Jaap hier naartoe. Op deze werkplaats wordt gewerkt 
met hout. Zagen en monteren tot er een nieuw, mooi product 
ontstaat. Dat is wat de deelnemers van De Houten Mal doen. 
Dit doen ze deels op ambachtelijke wijze, maar er wordt ook 
gebruik gemaakt van verschillende houtbewerkingsmachines. 
Jaap is vooral druk bezig met het zagen van aanmaakhoutjes. 
Deze kun je gebruiken om een vuurkorf mee aan te maken. Jaap 
zaagt hiervoor met de decoupeerzaag houten balken tot kleine 
stukjes. Deze aanmaakhoutjes komen vervolgens in zakken, die 
te koop zijn bij De Houten Mal. 

Het maken van aanmaakhoutjes is niet het enige wat Jaap doet. 
Zo zette hij bij De Houten Mal ook vogelhokjes in elkaar. En 
heeft hij samen met de begeleiding een houten bank gemaakt. 
Jaap zaagde hiervoor de planken en boorde, schroefde en 
timmerde vervolgens de bank in elkaar. 

parant8

Bij De Houten Mal zaagt Jaap aanmaakhoutjes. 
Tijdens de coronaperiode ging De Houten Mal dicht. 
De zaag werd toen in de schuur bij de woning van Jaap gezet. 
Jaap kon toen aanmaakhoutjes blijven maken! 

Werken in de schuur 
Van maart t/m juli 2020 kon Jaap vanwege de corona maatregelen 
niet meer naar De Houten Mal. De werkplaats ging namelijk 
dicht. Maar om niet stil te zitten, zorgde hij er samen met 
de begeleiding voor dat de zaagtafel in de schuur achter 
zijn woning kwam te staan. Daar kon Jaap verder met het 
maken van aanmaakhoutjes. Dit was niet het enige wat Jaap 
deed. De buitentafel van zijn woning had namelijk ook een 
opknapbeurt nodig. Hiervoor schuurde Jaap eerst de oude 
laklaag van de tafel af en daarna zette hij de tafel opnieuw in 
de lak. Nu is de tafel weer mooi om samen buiten aan te 
zitten. 

Toekomst
Jaap vindt het leuk om te werken bij De Houten Mal. Maar als 
het ooit zover komt dat hij hier niet meer kan blijven, dan lijkt het 
hem leuk om weer met fietsen te gaan werken. Vroeger was hij 
namelijk thuis altijd al bezig met fietsen, dus deze kennis heeft 
hij al.

Druk bezig met het maken 
van aanmaakhoutjes 



TOUR

DeTrans
In deze Tour De Trans lees je drie verhalen
over ervaringen uit de coronaperiode.
Eén verhaal van een cliënt, één van een 
verwant en één van medewerkers van 
De Trans.

Een boekenkast vol liefdesromans en twee rekken vol met 
dvd’s. Jannie Pranger (65) hoefde zich tijdens de corona 
lockdown niet te vervelen. Toch kijkt ze reikhalzend uit naar 
het moment dat al haar activiteiten weer beginnen. “Zwem-
men, mijn kookclubje en de jeu de boules”, somt ze op. 
Jannie heeft er volop tijd voor, omdat ze in maart dit jaar 
met pensioen ging.

Eerlijk is eerlijk: Jannie had zich haar pensioen heel anders voor-
gesteld. Haar laatste werkdag op woensdag 18 maart had een 
groot feest moeten worden. In plaats daarvan was het stil op de 
inpak- en stickerafdeling van iWerk. “Ik heb alleen afscheid kun-
nen nemen van de leiding”, vertelt ze zichtbaar teleurgesteld. 
“Ik wilde deze dag graag al mijn collega’s trakteren, maar door 
het coronavirus moest iedereen thuisblijven.”

Thuis op de bank
Niet alleen viel haar feestelijke afscheid op het werk in het 
water, ook van de plannen om allerlei leuke activiteiten op 
te pakken, kwam niets terecht. “Samen met mijn ambulant 
begeleiders Anneke en Sanne had ik allerlei dingen bedacht om 
te gaan doen, zoals koken, knutselen en jeu de boules. Maar in 
plaats daarvan zat ik de hele dag thuis. Zelfs mijn vakantieplan-
nen gingen niet door. De dagreis naar Giethoorn en mijn dagje 
uit naar de Keukenhof: allemaal geschrapt.”

Op pad met Bert
Het klinkt misschien alsof Jannie bij de pakken neer is gaan zit-
ten. Maar niets is minder waar. “Ik heb ontzettend veel boeken 
gelezen en kruiswoordpuzzels en woordzoekers opgelost”, 
vertelt ze enthousiast. “En gelukkig woont mijn goede vriend 
Bert in dezelfde flat op de vierde verdieping. Ik heb geluk gehad 
dat wij nog konden afspreken. Bert heeft een auto, dus we zijn 

er regelmatig met z’n tweeën even op uitgegaan. En ook mijn 
zus Janita kwam extra vaak langs voor koffie.”

Leuke vooruitzichten
Het meeste kijkt Jannie uit naar het moment dat ze straks 
samen met haar zwemvrijwilliger weer het zwembad in mag 
duiken. “En gelukkig heb ik alle leuke dingen op mijn werk 
nog tegoed. De barbecue en mijn afscheidsfeestje komen nog 
wanneer alles weer een beetje normaal is. Daar heb ik nu al zin 
in!”

Jannie ging met pensioen    

                     tijdens de coronacrisis
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Jannie ging in maart met pensioen. 
Toen kwam het coronavirus in Nederland. 
Alle leuke activiteiten werden stopgezet.
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Annelies gaat iedere vrijdagmiddag koffiedrinken bij haar broer Bennie.
Door het coronavirus mocht dat niet meer. 
Sinds kort komt Annelies gelukkig weer op bezoek.

TOUR

DeTrans

Iedere vrijdagmiddag gaat Annelies Arling (74) 
koffiedrinken bij haar broer Bennie, die in november 
exact vijftig jaar bij De Trans woont. Aan dit gezellige 
familiebezoek kwam in maart plotseling een einde toen de 
deuren van de Broeder Quirinuslaan dicht gingen vanwege 
het coronavirus. “Ineens was het stil. Erg stil.”

Al jaren neemt Annelies op vrijdagmiddag stipt om half vier 
plaats op de bank bij haar broer Bennie voor een kopje koffie. 
“Het is inmiddels een traditie geworden”, lacht ze. “Meer 
dan twintig jaar geleden heb ik de bewindvoering en het 
zorgmentorschap voor mijn broer op me genomen. Sindsdien 
ben ik heel erg betrokken bij het wel en wee van Bennie, maar 
ook bij de andere bewoners die bij hem wonen. Ik kijk iedere 
vrijdag uit naar het moment om iedereen weer te zien.”

Onwennige stilte
In maart valt er een brief van De Trans bij Annelies op de 
mat, met daarin informatie over de voorzorgmaatregelen die 
alle woonlocaties nemen om het coronavirus buiten de deur 
te houden. “De boodschap was helder: helaas kon ik geen 
bezoekjes meer brengen aan mijn broer.” Omdat Annelies niet 

meer langs mag komen, gaan de contacten via telefoon of de 
computer. “Dat voelde onwennig. Het was plotseling stil op 
vrijdagmiddag.”

Achter het raam
Annelies herinnert zich nog goed de eerste keer dat ze in mei 
weer langs mocht komen. “Ik moest aan de andere kant van 
het raam blijven staan. ‘Maar ik ben toch niet besmettelijk’, riep 
Bennie naar me. Dat ontroerde me, omdat het zo lastig was 
om uit te leggen waarom ik niet naar binnen mocht.” Sinds de 
maatregelen in juni werden versoepeld, zit Annelies gelukkig 
weer iedere vrijdagmiddag op de bank bij haar broer. “Ik draag 
wel een mondkapje, maar verder is alles hetzelfde.”

Kerst zonder kerkdienst
Wat nog niet hetzelfde is, zijn de kerkdiensten van De Trans waar 
Annelies een trouwe vrijwilliger is. “Al sinds maart hebben we 
geen kerkdiensten meer georganiseerd en ook niet meer samen 
gezongen. Ik ben bang dat dit nog wel eventjes zo zal blijven. De 
kerkdienst tijdens de kerstdagen zal ik nog het meeste missen. 
Niet alleen voor mezelf, vooral ook voor de bewoners. Kerst is hét 
moment om samen te zijn. Ook tijdens corona.”

Annelies miste het koffiedrinken
              bij haar broer Bennie
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Zorgcoördinatoren Fatima en Tineke kunnen goed opschieten met de bewoners.
Door corona bleven ze veel thuis.
Fatima en Tineke hopen dat de bewoners gezond blijven.

TOUR

DeTrans

Ze zijn enorm bezorgd geweest om de cliënten van het 
oudereninitiatief Verstandig Wonen in Assen, toen in maart 
alles op slot ging. Corona maakten zorgcoördinatoren 
Tineke Beekman en Fatima Beumee extra voorzichtig. Het 
was gelijk duidelijk dat iedereen binnen moest blijven. “Je 
hebt zo’n goede band met de cliënten, we wilden hen graag 
beschermen.”

Tineke: “Bewoners hebben we opgevangen, ze hadden veel 
vragen. Normaal hebben zij veel contact met ouders en familie. 
Dit mocht ineens niet meer. En hoe kwam het met de dagbeste-
ding?” Fatima ervaarde de beginperiode als hectisch. “Het was 
druk. We moesten nadenken over welke aanpassingen er nodig 
waren. Bijvoorbeeld in de hygiëne en het dagelijkse ritme van 
onze bewoners. De nieuwe situatie had tijd nodig om door te 
dringen. We kregen veel telefoontjes en e-mailtjes van bezorgde 
familieleden.” Omdat de dagbesteding op de woning werd ge-
organiseerd, was er afleiding en kwam er ritme. Dit zorgde voor 
rust op de woningen. 

Zorgen
Persoonlijk veranderde ook het een en ander voor de dames. 
Zo lag de focus op het werk en bleven ze veel thuis. “We 

zorgden zelf voor goede hygiëne en spraken niet meer af 
met andere mensen. We waren bezorgd het virus mee te 
nemen naar de woningen,” vertelt Tineke. Fatima benadrukt 
alert te blijven nu er versoepelingen zijn. “Het gedrag van 
mensen wordt losser. Niet iedereen houdt 1,5 meter afstand. 
Hier schuilt gelijk het gevaar in. Dat zit dan toch in mijn 
hoofd.”

Betrokken familie
Tineke en Fatima realiseren zich dat het ook een pittige tijd moet 
zijn geweest van ouders en familie. Zij konden hun kind of fami-
lielid niet meer opzoeken. “We hebben iedere week de familie 
gebeld en hen op de hoogte gehouden. Ook was er contact via 
beeldbellen. Maar het moet moeilijk zijn geweest. De familie is 
normaal erg betrokken, komt vaak langs. En nu zagen ze hun 
familielid wekenlang niet,” licht Tineke toe. 

Iedere dag vrolijk
Nu het aantal weer dreigt op te lopen, wensen de zorgcoördi-
natoren maar één ding: “Dat onze bewoners gezond blijven. Ze 
zijn iedere dag vrolijk. Het zorgt ervoor dat wij hier met een glim-
lach rondlopen. We hebben een hecht en open team. Samen 
komen wij hier doorheen”.

‘We waren bezorgd    

                 om onze bewoners’



‘Drive-through’ bij Kinderdag-
centrum De Vuurtoren  
Normaal brachten ouders en vervoers-
begeleiders kinderen zelf naar hun groep 
in Kinderdagcentrum de Vuurtoren in 
Emmen. Door de coronamaatregelen 
werden de kinderen door hun ouders bij 
de hoofdingang afgezet. Hier wachtte de 
groepsbegeleiding, op de gepaste 1,5 
meter afstand, de kinderen op. De busjes 
en auto’s 
stonden soms 
in de rij voor 
de ingang. Het 
leek dan wel 
een beetje op 
een ‘drive-
through’! 

TRANSactie Veranderingen die we samen hebben meegemaakt:  
      vier voorbeelden

Anders doen 

             door corona
In maart kondigde de Nederlandse 
regering via een persconferentie 
maatregelen af om de verspreiding 
van het coronavirus tegen te gaan. Er 
veranderde toen snel veel. Je mocht 
ineens geen handen meer schudden 
en iedereen moest zoveel mogelijk 
thuis blijven. Ook bij De Trans veran-
derde veel. Zo mocht bezoek niet meer 
langskomen en konden cliënten niet 
meer naar hun dagbestedingslocatie. 
Na enkele weken mocht er langzaam-
aan steeds meer wel weer, maar vaak 
op een aangepaste wijze. Hiernaast 
zie je vier voorbeelden van de vele 
veranderingen die we samen binnen 
De Trans meemaakten. 

Houd maatregelen vol 
Op het moment van het schrijven van 
de Transparant zijn er geen bewoners 
met corona (geweest) binnen De 
Trans. Hier mogen we samen trots op 
zijn. De coronamaatregelen worden 
goed nageleefd. Houd dit vol! 

Op bezoek in een partytent bij De Ziel 
Op 5 juni ging de aangepaste bezoekregeling van start.  
Dit betekende dat een beperkt aantal bezoekers, onder 
voorwaarden, weer langs kon komen. Het bezoek werd 
ingepland door begeleiders. Zij stelden dan ook gelijk 
een aantal vragen, bijvoorbeeld of iemand niet verkouden 
was. Het bezoek kwam op de locaties van De Trans op verschillende manieren langs. 
Bijvoorbeeld in een partytent in de tuin. Op de foto zie je de tent van De Ziel in Rolde, 
een woonvoorziening voor mensen met een lichte tot matige verstandelijke beperking. 
In de tent stonden stoelen, een tafeltje en koffie. Bewoners en verwanten konden op 
deze wijze elkaar eindelijk weer zien.

Op gepaste afstand in de 
keuken van No Nonsens
No Nonsens is een dagbestedingslocatie 
in Klazienaveen. De deelnemers doen 
cateringwerk en verzorgen bijvoorbeeld 
lunches en hapjesschalen. Ook bakken ze 
cakes en koekjes. Toen de dagbesteding 
weer werd opgestart, konden de deelne-
mers op 1,5 meter van elkaar werken. 

Coronalied
Karin van Theater Trots maakte een 
liedje over het lange thuiszitten en 
met wat uitleg over corona erin ver-
weven. Veel cliënten en begeleiders 
kennen dit liedje al en zongen het 
de afgelopen maanden samen. 

Want corona dat is een griep
En die kennen wij nog niet
Daarom moet je binnen blijven
Om het virus te verdrijven
Heb je soms een zere keel 
Wordt het allemaal iets teveel
Blijf dan in je warme bed
Zorg dat je niemand ermee 
besmet

(Beeld)bellen met 
ambulante cliënten   
Begeleiders van ambulante cliënten 
komen normaal bij de cliënten thuis. De 
coronamaatregelen zorgden ervoor dat de 
begeleiders met de cliënten gingen bellen 
of beeldbellen. Huisbezoeken gebeurde 
alleen bij spoed. Dan werden de juiste 
hygiënemaatregelen genomen door de 
cliënt en begeleider. Hierbij werd er 
zoveel mogelijk rekening gehouden met 
de 1,5 meter afstand. 

1
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Door de coronamaatregelen veranderde er veel bij De Trans. 
De maatregelen worden goed nageleefd. Houd dit vol!
Op de foto’s zie je voorbeelden van dingen die door corona anders gingen.
Het coronalied werd vaak gezongen. Veel cliënten kennen dit lied al.

Houd 1,5 meter 
afstand tot anderen 

Was of desinfecteer 
je handen vaak

Schud geen handen 

 Moet je hoesten 
of niezen? Doe dit 
in je elleboog. 

1
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Eten & drinken

Bewegen

Ontspannen

DE TRANS

beweegt

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 daginvulling voor onze 
cliënten en bewoners. 

Jarenlang trok Inge de Goed (62) dagelijks haar baantjes in 
het zwembad als fanatiek wedstrijdzwemmer. Inmiddels 
doet ze het iets rustiger aan. Sinds 2018 is Inge zwem-
vrijwilliger bij De Trans. Iedere maandagochtend geniet ze 
samen met Jeltje van de vrijheid die het water hen geeft. Het 
plezier spat er vanaf. Vertrouwen en veiligheid vloeien in het 
water ongemerkt in elkaar over.

Tot 2017 werkte Inge als regiomanager bij een bekende 
supermarktketen. Toen ze afscheid nam, kwam er plotseling tijd 
vrij voor een nieuwe invulling. “Thuis zitten is niets voor mij. Bij 
de gemeente Aa en Hunze heb ik me aangemeld als vrijwilliger”, 
vertelt ze. “Per toeval zag ik een vacature voor zwemvrijwilligers 
bij De Trans. Dat trok mijn aandacht. Eerlijk is eerlijk: ik had nog 
nooit van De Trans gehoord, maar het klikte enorm tijdens mijn 
eerste kennismakingsgesprek.”
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Inge de Goed is zwemvrijwilliger. 
Iedere maandagochtend gaat ze samen met Jeltje zwemmen. 
Maar voordat ze het water in gaan, wordt er eerst koffie gedronken.

Door de coronamaatregelen veranderde er veel bij De Trans. 
De maatregelen worden goed nageleefd. Houd dit vol!
Op de foto’s zie je voorbeelden van dingen die door corona anders gingen.
Het coronalied werd vaak gezongen. Veel cliënten kennen dit lied al.
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       Zwemvrijwilliger Inge de Goed:

“Samen zwemmen is echt 
                een kwaliteitsmoment”

Wanneer Inge voor het eerst binnenloopt bij de 
activiteitenbegeleiding in Nooitgedacht ontstaat er vrijwel 
gelijk een band met Jeltje. “Dat gevoel was er spontaan”, 
vertelt Inge. “Jeltje keek mij aan en ik keek haar aan. Zij had 
heel sprankelende, aandachtige ogen viel me op. Er was direct 
een vorm van contact. Ik had meteen een goed voorgevoel.” 
Dat voorgevoel blijkt juist, want twee jaar nadat Jeltje en Inge 
voor het eerst samen gingen zwemmen, is er een unieke 
vertrouwensband tussen beide dames ontstaan. 

Ook de band met de familie van Jeltje is hecht. “Vorig jaar ben 
ik via De Trans in contact gekomen met Jeltje’s moeder en haar 
zussen. Al een aantal keer hebben we met z’n allen gezwommen. 
Het is geweldig om te zien hoe Jeltje geniet van die momenten”, 
glundert Inge. “Dat ze volledig op ons vertrouwt in het water en 
heerlijk ontspant, daar krijg ik energie van. Samen zwemmen is 
echt een kwaliteitsmoment. Met dank aan alle professionals van 
De Trans, die me hierin perfect ondersteunen.”

Wandelplezier

Het is al weer even 
geleden dat Inge voor het 
laatst met Jeltje in het 
water lag. Door corona 
moeten beide dames aan 
de kant blijven. Nu trekken 

ze er samen op uit, en 
maken wandelingen in 
de omgeving.
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Cliënten stuurden een kaart op Nationale ProkkelKaartendag.
Marc Smit maakte een prokkelkaart.
Iedere woning heeft een rode vlag gekregen.
Hier staat op: met elkaar, voor elkaar.

me
t

ELKAAR

1
2
3

Een fotokaart op 

Nationale ProkkelKaartendag

Wie is Marc?

Marc regelde voor de Prokkelweek veel online in de corona-
tijden. Maar wie is Marc? Hieronder stelt hij zich voor. 

“Ik ben Marc Smit, 46 
jaar. Ik ben zelf veel bezig 
op de sociale media zoals 
Facebook.
Ik hou zelf het nieuws van 
de Prokkelweek bij en 
stuur het door naar onze 
groepsapp. En tijdens 
de Prokkelweek stuur ik 
foto’s naar de Facebook-
pagina van de Prokkel-
week die zij dan op hun 
pagina plaatsen. Zelf heb 
ik tijdens de Prokkelweek 
meegedaan met het 
digitaal koffie uurtje.” 

2
3

‘Met elkaar, 

         voor elkaar!’
Op 12 mei werd wereldwijd de 
Dag van de Zorg gevierd. Een dag 
waarop alle medewerkers in de zorg 
in het zonnetje worden gezet. Ook 
De Trans deed mee. Wij zijn iedere 
dag trots op onze zorgmedewerkers 
die allemaal toppers zijn. Dit jaar zijn 
we er nóg meer voor elkaar dan dat 
we anders al zijn. Ook houden we 
samen de coronamaatregelen goed 
vol, zodat we met elkaar corona 
buiten de deur houden. Om aan de 
zorgmedewerkers van De Trans te 
laten zien dat we trots op ze zijn en dat 
ze onmisbaar zijn, werd op meerdere locaties de vlag ‘met 
elkaar, voor elkaar!’ uitgehangen en kregen zij een waterfles 
met dezelfde krachtige woorden. 

Marc Smit ontvangt ambulante zorg van De Trans. Hij 
regelde dit jaar samen met andere cliënten uit Hoogeveen 
een bijzondere Prokkelactiviteit: ze verstuurden een 
fotokaart op Nationale ProkkelKaartendag. Marc wordt wel 
eens ‘de razende reporter’ genoemd. Daarom schreef Marc 
zelf dit artikel over de fotokaart!

“Deze kaart hebben wij gemaakt omdat de Prokkelweek dit 
jaar anders was dan anders door corona. Deze kaart hebben we 
verstuurd naar alle sponsoren en instanties waar we hebben 
geprokkeld. En we hebben vele leuke reacties ontvangen. 
Zo hebben we een leuke kaart gekregen van mensen van 
Espria die afgelopen jaar samen met ons meededen aan de 
ProkkelSterrenslag.

Een aantal cliënten (Harry, Marc, Ina, Diana en Daniel) zijn samen 
met begeleider Anita Koeling van De Trans al een paar maanden 
bezig met voorbereidingen voor de Prokkelweek. We gingen in 
deze periode via Skype vergaderen. 

Wat is de Prokkelweek? 
De Prokkelweek heeft als doel ontmoetingen tussen mensen 

met en zonder beperking te promoten. De Prokkelweek begint 
normaal altijd met de ProkkelSterrenslag in Utrecht en een 
Prokkel bij een bepaalde instantie. Wij hebben afgelopen jaren 
geprokkeld bij onder andere RTV Drenthe, Bezoekerscentrum 
Dwingelderveld en nog meer. Tenslotte wil ik Harry Bakker even 
noemen die veel geregeld heeft voor de Prokkelweek.”

1
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De burgemeester van Emmen stuurde een kaart.
Op de kaart stond ‘hou nog even vol’.
Abel Potma woont al vijftig jaar bij De Trans!
Bij ’t Winkeltje in Klazienaveen kun je herfstcadeaus kopen.

4

5
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Bijzonder: Abel Potma woont 

        50 jaar binnen De Trans

4

Tip

We hopen op nog 
een mooie nazo-
mer in september, 
maar het wordt 
al wat kouder. 
Buiten, maar ook 
in huis. Maak het 
daarom gezellig in 
(en rond) het huis 
met accessoires 
die passen bij de 
herfst! 

’t Winkeltje in 
Klazienaveen 
verkoopt producten 
die gemaakt zijn op verschillende dagbe-
stedingslocaties van De Trans. Een leuk 
cadeau om te geven in de herfst is een 
Drents weerbericht bord. Deze is gemaakt 
door deelnemers van dagbestedingsloca-
tie De Spil. Ook bakpotten gemaakt door 
deelnemers van dagbestedingslocatie No 
Nonsens zijn een cadeautip. Want niets is 
toch lekkerder dan op een regenachtige 
dag te smullen van zelfgemaakte koekjes of 
brownies? Je vindt ’t Winkeltje in Onder de 
Wiekslag (Langestraat 160, Klazienaveen). 

Kaart van burgemeester 
voor bewoners Leeuwerikenveld

5
6

Abel is geboren in Friesland. Thuis 
waren ze met 15 kinderen (Abel is 
het 12e kind) en zijn broers en zussen 
komen nog regelmatig op bezoek. 
Op zijn 17e ging Abel uit huis om 
een half jaar bij het Maeykehiem in 
Friesland te wonen. Op 1 februari 
1970 verhuisde hij naar De Trans 
in Rolde (Drenthe). Dit heette toen 
nog Mariëncamp. Door de jaren 
heen verhuisde Abel ook nog naar 
de Marter, Brink 6 en de Tjalk 
(allen in Nooitgedacht). Nu woont 
Abel in locatie Nieuwe Havens in 
Nooitgedacht.

Naar het Dolfinarium
Abel heeft een ernstige verstandelijke 
beperking en kan niet praten. In zijn 
jonge jaren had hij last van angsten 
en dit leidde tot onrustig gedrag. In 
de jaren 80 nam dit af. Abel kwam 
tot rust en ging in zijn ontwikkeling 
erg vooruit. Hij kon hierdoor zelfs in 
contact komen met dieren, iets waar 
hij eerst bang voor was. Een hoog-
tepunt was dat Abel het Dolfinarium 

bezocht. Hier aaide hij zelfs roggen 
over hun rug.

Een echte levensgenieter
Abel is nu een echte levensgenieter. 
Hij houdt van lekker eten en geniet 
van muziek. Abel is ook creatief 
aangelegd, zo vindt hij het leuk om te 
puzzelen en tekenen. Maar hij vindt 
het ook heerlijk om gewoon even op 
de bank te liggen om te rusten.
We hopen dat Abel nog vele jaren 
in goede gezondheid in de Nieuwe 
Havens woont!

Bewoners van Leeuwerikenveld 12-14 
in Emmen vonden een bijzondere 
kaart in hun brievenbus. De kaart 
was namelijk van burgemeester Eric 
van Oosterhout. Hij schreef: “Beste 
bewoners, wat jammer dat we elkaar 
niet kunnen zien. Hou nog even vol! 
Hopelijk tot gauw. De burgemeester”. 
De bewoners en de medewerkers 
waren erg blij met de kaart. Het deed 
ze goed.

Abel Potma (68 jaar) bereikte een unieke mijlpaal. Hij woont namelijk al 
vijftig jaar binnen De Trans!
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Met zijn grote baard en vrolijke lach is 
flexmedewerker Jan Klemens (59) een bekend 
gezicht binnen Nooitgedacht. Regelmatig 
neemt Jan zijn gitaar mee naar zijn werk om 
iedereen die dat leuk vindt te trakteren op een 
huiskamerconcert. Van heavy metal tot Hollandse 
meezingers: Jan tovert ieder verzoek moeiteloos 
uit zijn gitaar.

Op de gang komen de klanken van Jan’s 
gitaarmuziek je al van verre tegemoet. Zijn muziek 
zorgt voor volop vrolijkheid. Er wordt fanatiek 
meegezongen en hier en daar wagen mensen 
zich zelfs aan een dansje. “Dat is de kracht van 
muziek”, lacht Jan. “Muziek is een uitlaatklep, 

maar ook een energiebron. Ik word er zelf altijd 
ontzettend blij van.”

Die blijdschap is duidelijk te zien, want welk 
verzoekje Jan ook speelt, de grote glimlach verdwijnt 
niet van zijn gezicht. “Muziek geeft je een stukje 
eigenheid”, legt hij uit. “Iedereen heeft zijn eigen 
muzieksmaak. Dat maakt wie je bent. Vandaar dat 
ik alle verzoekjes speel. Van de tranentrekkers van 
André Hazes tot de meezingers van de George Baker 
Selection. Het maakt mij niet uit, zolang iedereen 
zichzelf maar kan en mag zijn.”

Ook met zijn band Opa’s Kunstgebit heeft Jan 
meerdere optredens verzorgd op locaties van De 
Trans. “Zeker tijdens de coronaperiode, waarin 
we allemaal binnen moesten blijven, was muziek 
een welkome afwisseling”, merkte hij. “Sterker 
nog: ook nu we langzaamaan weer wat meer naar 
buiten mogen, blijven we langskomen om kleine 
huiskamerconcertjes te geven. Muziek bij De Trans is 
een blijvertje.”

Muziek maken, knutselen of schilderen: Jan roept al 
zijn collega’s op om hun hobby’s niet alleen thuis uit 
te voeren, maar vooral ook in te zetten binnen hun 
werk. “We hebben allemaal onze eigen talenten, dus 
gebruik die. Wat is er nou mooier dan jouw passie te 
delen met anderen, die er ook van kunnen genieten.”

van De Trans
Jan, de troubadour 

Jan Klemens is flexmedewerker bij De Trans. 
In zijn vrije tijd speelt hij in de band Opa’s Kunstgebit.
Jan neemt zijn gitaar graag mee naar zijn werk.




