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’t Achterdorp
Locatie ’t Achterdorp
’t Achterdorp 87
3772 BZ Barneveld
Beheerder
C.G. van der Bas
Tel. 0342 - 42 06 18
Afdeling Zorgverlening 
Tel. 0342 - 46 40 59

’t Achterdorp
Locatie Koterweg
Koterweg 1-A
3772 BB Barneveld
Beheerder
C.G. van der Bas
Tel. 0342 - 42 06 18
Afdeling Zorgverlening 
Tel. 0342 - 41 93 31

De Mauritshof
Weizigtweg 10-94, 
3314 JJ Dordrecht
Beheerder
M. Penning
Tel. 078 - 613 32 38
Afdeling Zorgverlening
085 - 808 81 42

Scheldeoord
Weth. C.J. Moerlandstraat 34
4696 CP Stavenisse
Beheerder
H.M. de Vos
Tel. 0166 - 69 74 46
b.g.g. 0166 - 69 27 46
Afdeling Zorgverlening
Tel. 0166 - 66 84 80

Het Top
Het Top 8a
8321 JD Urk
Beheerder
T. van Slooten
Tel. 0527 - 68 07 77
Afdeling Zorgverlening
Tel. 0527 - 68 14 11

Bij de voorpagina:
Dhr. Wilstra en mevr. Aarnoudse zijn beiden 
woonachtig in Scheldeoord. Zij maken beiden 
gebruik van de dagbesteding op de zorgafde-
ling. Zij helpen mee met het snijden van de 
groente, en het verdere voorbereiden van de 
warme maaltijd.

www.stichtingouderenzorg.nu

colofon
Verschijning twee keer per jaar

Steun de stichting
IBAN: NL66 RABO 0160 8729 79 of 
NL13 INGB 0002 6241 21, ten name van: 
’Stichting Ouderenzorg, Woudenberg’

Testamentaire beschikkingen kunnen ge-
maakt worden aan: ’Stichting Ouderenzorg, 
statutair  gevestigd te Dordrecht’.

Algemeen bestuur
- C. Verboom (voorzitter), Rubenslaan 21, 

2923 BJ Krimpen aan den IJssel, tel. 0180 - 
51 88 13

-  F. Mulder (secretaris), W. de Zwijgerlaan 80, 
3931 KS Woudenberg, tel. 033 - 286 18 63

-  H.J.J. van Garderen (penningmeester), 
Laagerfseweg 40, 3931 PG Woudenberg, 
tel. 033 - 277 00 20

-  J.A. Theunisse (algemeen adjunct),  
Eddingtonweg 10, 3318 BG Dordrecht, 
tel. 078 - 617 58 28

-  H.M.J. Dorst, Pr. Bernhardstraat 31,  
4696 BV Stavenisse, tel. 0166 - 69 28 11

-  J. van Laar, Burgemeester van Suchtelen-
laan 10, 8321 GV Urk, tel. 06 - 30 44 77 52

-  J.J. Philibert, Neerijnense Mark 7,  
4182 SB Neerijnen, tel. 0345 - 56 93 15

Stuurgroep
- W. van Oostende (voorzitter), 

Achterbergsestraatweg 10i, 3911 CT Rhenen, 
 tel. 0317 - 61 61 34
- J.K. Roest (secretaris), Amersfoortsestraat 

122, 3772 CL Barneveld, tel. 0342 - 45 05 74
- J. Klok, Hugo de Grootlaan 61, 
 3771 HK Barneveld, tel. 0342 - 41 41 61
- J. Konijnenburg, Hattemseweg 65, 
 7335 JJ Apeldoorn, tel. 055 - 541 62 98 

Redactie F. Mulder
Redactieadres Bestuursbureau
Postbus 137, 3770 AC Barneveld 
Tel. 0342 - 42 16 96

Donatiefonds stichting Ouderenzorg
Antwoordnummer 1002
3770 VB Barneveld (geen postzegel nodig)
IBAN: NL91 INGB 0001 9578 79

Aanmeldingen, adreswijzigingen, etc.
Bestuursbureau Ouderenzorg
Postbus 137, 3770 AC Barneveld
Tel. 0342 - 42 16 96
E-mail: info@kbogg.nl

Voor donateurs bedraagt de minimumdonatie 
€ 8,00

Advertenties 
F. Mekelenkamp
Tel. 06 - 54 76 05 00
E-mail: marketingoz@kbogg.nl
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Meditatie “Strijdt om in te gaan door de enge poort; 
want velen (zeg Ik u) zullen zoeken in te gaan,  

en zullen niet kunnen.” 
Lukas 13:24

Ds. J.C. Ryle 
(1816-1900)

Lezer,

Eens was er iemand die onze Heere Jezus Christus 
een heel moeilijke vraag stelde. Hij zei tot Hem: 
‘Heere, zijn er ook weinigen die zalig worden?’

Wie deze man was, weten we niet. Wat voor hem de 
aanleiding was om deze vraag te stellen, wordt ons 
niet gezegd. Misschien wilde hij dat een nutteloze 
nieuwsgierigheid bevredigd zou worden. Misschien 
wilde hij zich ervoor verontschuldigen dat hijzelf het 
heil niet zocht. De Heilige Geest heeft dit alles voor 
ons verborgen gehouden. De naam en de beweegre-
den van de vraagsteller zijn beide verborgen.

Eén ding is echter heel duidelijk, en dat is het zeer 
grote belang van het woord van onze Heere, waar-
toe de vraag aanleiding gaf. Jezus maakte van de 
gelegenheid gebruik om de gedachten van allen om 
Hem heen te vestigen op hun eigen duidelijke plicht. 
Hij kende de gedachtegang die de vraag van de man 
in hun hart had gewekt. Hij zag wat er in hun binnen-
ste omging. ‘Strijd’, roept Hij, ‘om in te gaan door 
de enge poort!’ Of er weinigen behouden worden of 
velen – uw weg is duidelijk: ‘Strijdt om in te gaan.  

Nu is het de welaangename tijd. Nu is het de dag 
der zaligheid. Er zal een dag komen dat velen zullen 
zoeken in te gaan en zullen niet kunnen. Strijdt om 
nú in te gaan.’

Lezer, ik wil graag uw oprechte aandacht vragen 
voor de belangrijke lessen die dit woord van de 
Heere Jezus bedoelt te geven. Het is een les die 
het vandaag de dag verdient dat er in het bijzonder 
aan gedacht zal worden. Die les leert onmiskenbaar 
de machtige waarheid van onze persoonlijke verant-
woordelijkheid voor het behoud van onze ziel. Die 
les laat ons het onmetelijke gevaar zien wanneer we 
de belangrijke zaak van het dienen van God voor 
ons uitschuiven, zoals zovelen dit ongelukkig ge-
noeg doen. Op beide punten is het getuigenis van 
onze Heere Jezus Christus in de tekst duidelijk. Hij 
Die de eeuwige God is, en de woorden van volmaak-
te wijsheid heeft gesproken, zegt de kinderen der 
mensen: ‘Strijdt om in te gaan door de enge poort; 
want velen (zeg Ik u) zullen zoeken in te gaan, en 
zullen niet kunnen. 
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Bel voor meer informatie en/of een vrijblijvende offerte: 
(0342) 42 29 25

Bel voor meer informatie en/of een vrijblijvende offerte: 

Verkoop en reparatie

van groot

huishoudelijke

apparatuur!

Voor alle voorkomende 
elektrotechnische installatie- 
werkzaamheden bij nieuwbouw, 
verbouw en renovatie.

Specialiteiten: installatiewerk 
bij verbouw en nieuwbouw | 
verhelpen van storingen | 
stal installaties | ventilatie |  
groepenkasten vervangen | 
tuinverlichting | wasmachines en 
wasdrogers | reparatie en 
onderhoud | verlichting

Service: Bezorgservice | Gratis offerte  
 Geen voorrijkosten

www.elektrovanhoef.nl

0342-221009 • 06-27368343 

Barneveldse
Begrafenis
Vereniging
voor een waardige, eenvoudige
verzorging van begrafenissen
in Barneveld en omstreken

www.BBVer.nl

• eigen personeel
• vervoer van en naar alle
 plaatsen
• dag en nacht te ontbieden
• levering van grafstenen
• laatste wilsbeschikking
• drukwerk
• opgave van lidmaatschap
• geen crematieBegrafenisverzorgers:

Dhr. G. de Groot
(06) 50 21 72 55
0342 - 44 18 12

Dhr. G.M. van Lagen
(06) 20 12 44 00

Wij denken 
niet in cijfers 
maar in 
loyaliteit

Jaap van Lienden
Adviseur

FINANCIEEL  | BELASTINGEN  |  PERSONEEL

vlkadviseurs.nl Rhenen  |  Barneveld
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Van de secretaris

Wij zijn de beheerders, vrijwilligers, mantel-
zorgers en verzorgers zeer erkentelijk voor 
hun extra inzet en begrip. En dat temeer als 
we bedenken dat er ook onder hen velen 
met coronaklachten waren. Op een bepaald 
moment waren bijvoorbeeld drie van de vier 
beheerders, met huisgenoten, positief getest 
en, de één langer dan de ander, niet in staat 
om werk te verrichten. Door inzet van derden 
kon in de meest urgente zaken worden voor-
zien. Vooral in Stavenisse heeft het gezin van 
onze beheerder geruime tijd in grote zorgen 
verkeerd en nog steeds is de heer De Vos 
onder doktersbehandeling. We wensen een 
ieder beterschap toe, ook als de zwakte nog 
wordt gevoeld.

In alles mocht onze verwachting maar zijn 
van de Heere. Hij mocht Zich over ons in de 
toorn nog ontfermen, al is het niet verdiend. 
Voor de bewoners was het ook een moeilijke 
tijd met weinig bezoek en mede daardoor 
veel eenzaamheid, maar men heeft zich over 
het algemeen goed aan de regels gehouden, 
de noodzaak temeer beseffend doordat er 
op elke locatie bewoners zijn overleden, in 
Barneveld en Stavenisse zelfs twee echtpa-
ren. De Heere heilige de roepstemmen aan 
ons aller hart en zij de nabestaanden nog ge-
nadig en gedachtig.

Nadat de aanvragen om op een wachtlijst te 
komen begin 2021 wat minder werden, is er 
op dit moment weer een flinke toestroom, 
zodat er ondanks de vele mutaties geen wo-
ning voor verhuur beschikbaar is en er voor 
drie locaties wachtlijsten zijn. Gezien de 
grote wachtlijst voor ‘t Achterdorp heeft het 
bestuur besloten een nog stringenter beleid 
toe te passen voor plaatsing op de wachtlijst, 
zodat de doelgroep meer tot zijn recht komt. 
In de Mauritshof zijn alle woningen verhuurd, 
maar de toewijzingscommissie heeft besloten 
om bij het vrijkomen van woningen extra te 
letten op het verhuren aan ouderen. Hiervoor 
is onder andere overleg gevoerd met de 
Gereformeerde Gemeente te Dordrecht. 
Vanzelf komen alleen degenen in aanmerking 
die ons reglement onderschrijven, ook al zou 
dat enige leegstand tot gevolg hebben.

De onderhoudswerkzaamheden mochten, 
hoewel soms wat moeizaam, hun voortgang 
hebben. In ‘t Achterdorp en de Mauritshof is 
de hele binnenruimte geschilderd, wat een fijn 
effect heeft opgeleverd.

Tijdens de stormachtige dagen in februari 
jongstleden hebben we wat schade gehad 
aan de dakbedekking op Urk en in Stavenisse, 
waar maatregelen voor zijn getroffen. 

Waar heeft het ons gebracht nu de Heere zo 
met Zijn oordelen heeft gesproken en komt 
te spreken? Het is te hopen dat wij, door het 
werk van Woord en Geest, Zijn genadetroon 
hebben mogen bestormen in de erkenning: 
wij waren en zijn het die U aanleiding hebben 
gegeven tot deze oordelen. Wat zal ons daar-
door nog te wachten staan, ook gezien alle 
ontwikkelingen in de landen in Oost-Europa en 
elders.

Mochten we maar beseffen dat alleen diege-
ne, die in de Schuilplaats des Allerhoogsten 
is gezeten, veilig zal zijn voor de tijd, maar 
vooral voor de eeuwigheid!

F. Mulder Woudenberg

Ondanks de pandemie mochten de werkzaamheden voor en in onze woon-zorgcomplexen nog doorgaan. Veel extra maatregelen 
moesten er getroffen worden. Dit heeft het bestuur, maar vooral ook de beheerders, veel energie en hoofdbrekens gekost.
Geruime tijd zijn de activiteiten in de huiskamers en recreatieruimten opgeschort. Gelukkig zijn sinds enkele weken op de meeste 
locaties weer dagactiviteiten gehouden. Alleen in Stavenisse is op dit moment (8 maart) nog voorzichtigheid geboden in verband 
met diverse coronapatiënten. De laatste weken zijn zelfs meerdere bewoners overleden.
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adv Boonzaaijer is nog niet binnen
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Bakkerij K.H. Boonzaaijer 
Laan van Chartroise 1 
3552 EP Utrecht 
Tel. 030-2440646                                             

 

 
AUDIT & ASSURANCE  |  ACCOUNTANCY  |  BELASTINGEN  |  CONSULTANCY 

ALPHEN AAN DEN RIJN  | BARNEVELD |  DRECHTSTEDEN  | GELDERMALSEN  |  LEERSUM  |  NIEUWEGEIN  |  
ZWOLLE 

 

 

www.vanreeaccountants.nl 

 

 
 

 vertalen van complexe vraagstukken in heldere adviezen. Onze 
specialisten hebben actuele kennis van zaken op het gebied van 
fiscaal advies, vermogensplanning, bedrijfswaardering, fusie, 
overdracht en overname. 
Van Ree HR Consultants ondersteunt voor wat betreft 
personeelszaken. Van beleid en werving tot coaching en de 
salarisadministratie.  Neem gerust vrijblijvend contact met ons op.  
 

 VAN REE. EEN FRISSE KIJK OP UW CIJFERS. 

Van Ree Accountants biedt advies op maat  voor het  
midden- en kleinbedrijf, voor onderwijs en non-profit 
organisaties.  Als  accountants zorgen we er natuurlijk   
voor dat de wettelijke controles worden uitgevoerd en dat u 
over de juiste (jaar)cijfers beschikt.  Onze frisse kijk op uw 
cijfers levert bovendien verrassende inzichten op.          
Van Ree Finance Consultants onderscheidt zich door  het  
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Hierbij doen wij u verslag van de ontvangsten in de periode juli tot en met december 
2021. Over deze periode is € 53.866,40 ontvangen aan giften, collecten, donaties 
en bijdragen, alsmede € 14.450,70 aan legaten en schenkingen. Over heel 2021 
zijn de reguliere ontvangsten uitgekomen op € 100.087,41. In onderstaande tabel 
ziet u hoe dit bedrag is opgebouwd en hoe dit zich verhoudt tot voorgaande jaren.

Het is fijn te constateren dat de ontvangsten 
per saldo weer een wat stijgende lijn laten zien 
naar de ca. € 100.000 per jaar. De omstandig-
heden omtrent het coronavirus hebben onze 
financiën wel geraakt. De kerkelijke bijdragen 
zijn gelukkig weer aangetrokken, maar de op-
brengsten uit verkopingen blijven flink achter 
ten opzichte van voorgaande jaren. De op-
brengst uit de verkoop van boeken en overige 
particuliere activiteiten hebben hier echter 
een mooie bijdrage aan geleverd. Verder zijn 
er diverse renten op ontvangen leningen ver-
laagd of geschonken en soms ook gedeelten 
van leningen kwijtgescholden. Onze hartelijke 
dank voor uw trouwe steun en bijdragen, in 
welke vorm dan ook! Graag bevelen wij u dit 
aan, want een flink gedeelte van uw bijdragen 
wordt besteed aan de kosten van de 24-uurs-
zorg in onze woon-zorgcomplexen, alsmede 
aan de (extra) maatregelen omtrent hygiëne.

Zoals u kunt zien, zijn de donaties en overbe-
talingen een belangrijke financiële basis voor 
Stichting Ouderenzorg. Bij dit blad hebt u het 

verzoek ontvangen om de donateursbijdrage 
voor het jaar 2022 te voldoen. Wij hopen dat 
het aantal herinneringen laag mag blijven, wat 
ons een hoop moeite en kosten bespaart. Bij 
voorbaat dank voor een spoedige betaling en u 
begrijpt dat een overbetaling zeer waardevol is!

De specificatie van de ontvangsten over het 
2e halfjaar 2021 is als volgt.

Van donateurs
Donaties en daarbij ontvangen giften
€ 11.753,34.

Van particulieren
JdB € 25,00; Hbv € 250,00; NN (via OGGiN 
Barneveld) € 50,00 + € 250,00 + € 50,00; 
NvV € 30,00 + € 25,00; NN (via OGGiN 
Wekerom) € 500,00; LS € 1.600,00; 
WM € 25,00; WvdW € 100,00; CvD € 50,00; 
HS € 25,00; MvdP € 2.000,00; 
GvW € 200,00; IvdP € 600,00; 
Stg. GvD € 500,00; GS € 500,00; 
WvtH € 25,00; HvW € 600,00; TvL € 50,00; 

MvdS € 250,00; CV € 50,00; JP € 25,00; 
WHbv € 4.500,00; JvtL € 91,00; 
HP € 600,00.

Van Oud Gereformeerde Gemeenten
(in Nederland)
Oosterland € 750,00;
St. Philipsland € 1.000,00;
Bergambacht € 567,80 + € 555,00; 
Puttershoek € 430,90;
Barneveld € 2.043,40; Utrecht € 240,45; 
Scheveningen € 275,00 + € 515,00; 
’s Gravenpolder € 2.829,58 + € 250,00; 
Krimpen a/d IJssel € 500,00; Ede € 100,00; 
Amersfoort € 90,00; Rhenen € 250,00; 
Loenen a/d Vecht € 261,55; 
Woudenberg € 191,15 + € 160,00; 
Elspeet € 50,00; 
Salford € 966,97 (CAD 1.416,15); 
Beekbergen-Lieren € 750,00; 
Dordrecht € 2.583,96 + € 1.244,00; 
Benthuizen € 132,30.

Legaten en schenkingen
Legaat TC € 5.000,00; slotuitkering nalaten-
schap WK € 4.450,70; schenking aflossing 
lening HP € 5.000,00.

Overig
Gift uit kaartverkoop in De Mauritshof (fam. 
A.F.M. Woudenberg) € 250,00; verkoop houten 
speelgoed fam. A.F.M. Woudenberg € 100,00; 
thuisverkoop fam. A.J. Zondag € 1.055,00; 
verkoop speelgoed J. Konijnenburg € 500,00; 
kleine verkoping Nederlof+Kleybeuker 
€ 500,00; oud papier Barneveld € 10.000,00.

Tabel ontvangsten 2e hjr. 2021 heel 2021 heel 2020 heel 2019

Donaties (incl. overbetalingen) 11.753,34 36.033,94 40.672,40 36.813,80

Giften (van particulieren) 12.971,00 19.117,00 18.290,00 9.906,00

Bijdragen (van kerken) 16.737,06 25.031,47 18.817,64 25.771,33

Overig (verkoopactiviteiten) 12.405,00 19.905,00 13.725,00 22.710,00

Totaal 53.866,40 100.087,94 91.505,04 95.201,13

Legaten en schenkingen 14.450,70 50.941,39 0,00 21.300,00

Van de penningmeester
H.J.J. van Garderen Woudenberg

Bij voorbaat dank voor 
een spoedige betaling.
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De prachtige staande klok slaat half 
acht, een mooie galm trekt door het 
knusse huisje in Scheldeoord en het ge-
sprek komt eerst op de storm die net 
achter ons ligt. Ze heeft er weinig van 
meegekregen en de nacht goed door-
gebracht. “Het scheelt een stuk als de 
gehoorapparaten uit gaan, dan hoor ik 
niet veel, de grote boom daar schuin 
aan de overkant laat me zien hoe de 
wind staat en hoe hard het ongeveer 
gaat.” Aan de hand daarvan doet ze ook 
graag een ommetje en als het enigszins 
kan probeert ze dat iedere dag tot twee 
keer toe te doen. Een goede insteek, 

daar blijven de spieren soepel van. Als 
het niet lukt om te genieten van de bui-
tenlucht, dan maakt mevr. Pot-Geuze 
toch heel creatief haar stappen. “De zaal 
hier in het complex is groot genoeg om 
tien rondjes te doen, en de lange gan-
gen lenen zich er ook uitstekend voor.” 
Ruim twaalf jaar geleden betrok ze met 
haar man een woning in Scheldeoord. 
Ze behoorden tot de eerste bewoners 
van het complex. En daar hebben ze 
beiden geen moment spijt van gehad. 
Hoewel mevrouw Pot-Geuze vier jaar 
geleden weduwe werd, is er geen enkel 
woord wat afdoet aan de snelle gewen-

ning en het comfort wat ze troffen in 
Stavenisse. Dankbaarheid vervult nog 
vaak het hart. “Het is een goede keuze 
geweest en de weg is wonderlijk ge-
gaan.” Ds. G. Gerritsen was de bedenker 
en oprichter van het complex, zo ver-
telt ze. “We kerkten veel en zaten vaak 
onder zijn gehoor. Op zeker moment 
kwam de dominee met het voorstel ons 
in te schrijven voor een woning, maar 
dat ging wel gepaard met wat vragen 
en overwegingen, want we woonden 
immers op Poortvliet en waren ook 
geen lid van de Oud Gereformeerde 
Gemeente. Maar dat was geen bezwaar 
en uiteindelijk kwamen we onderaan 
de lijst.” De tijd verstrijkt en het echt-
paar was ervan overtuigd dat ze niet 
direct in aanmerking zouden komen, 
alle woningen waren vergeven en ze 
zouden af moeten wachten. Tot er op 
zekere dag een telefoontje kwam van 
de heer Mulder. Er bleek een toekom-
stige bewoner afgezegd te hebben en ze 
mocht direct beslissen. “Dat viel echter 
niet mee voor me, want mijn man lag 
op dat moment net op de operatietafel 
om geholpen te worden aan zijn rug, 
en dit was wel het laatste waar ik me 
mee bezig hield. We moesten afwach-
ten hoe dit zou aflopen.” Toen bleek 
dat het herstel zijn intrede deed, was 
de keuze niet moeilijk meer, het besluit 
was er snel. Sommigen vroegen zich af 
of ze snel zouden wennen na jaren op 
Poortvliet gewoond te hebben, maar 
beiden waren ervan overtuigd dat het 
geen probleem zou vormen. “Ondanks 
de chaos en geen overzicht bij de eerste 
bezichtiging, voelden we al dat dit voor 
ons juist was”, vertelt ze glimlachend. 
Een bijzonder feit is ook dat tegelijker-

Het is behaaglijk warm in de woning van mevr. Pot-Geuze, een warm 
welkom nadat de derde storm in zes dagen tijd over Zeeland, en 

daarmee ook over Scheldeoord getrokken is. Gelukkig heeft  
mevr. Pot-Geuze er weinig van meegekregen. Ze kijkt uit naar het 
voorjaar zodat ze weer eens naar buiten kan voor een ommetje. 

Uit vroeger dagen
Mw. A. Wielaard Sint-Annaland
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tijd de moeder van mevrouw Pot-Geuze 
nog een aantal jaren in Scheldeoord 
heeft mogen wonen. Ze is er goed ver-
zorgd en met liefde omringd geweest.

Poortvliet
Ze werd geboren als Geuze en was het 
tweede kind in het gezin. Haar wieg 
stond in juli 1942 in de Stoofstraat in 
Poortvliet. Ze weet er zelf niets meer 
van, daar was ze te klein voor, maar 
moeder Geuze heeft de kinderen later 
verteld dat ze in die oorlogsjaren heb-
ben moeten evacueren vanwege de oor-
log. Ze kwamen in Dordrecht terecht, 
werden goed opgevangen en hebben 
er jarenlang goede contacten aan over 
gehouden. Als jong meisje mocht ze er 
later komen logeren en mocht ze in de 
vakanties mee kamperen, dat waren 
absolute uitjes waar ze goede herinne-
ringen aan heeft. Vakantie konden va-
der en moeder Geuze zich niet veroorlo-
ven, er moest hard gewerkt worden op 
het land om het gezin te onderhouden. 
Moeder Geuze werkte jaren bij de plaat-
selijke slager, later hielp ze veelal haar 
man op het land. Na de geboorte van 
haar dochter is ze veel ziek geweest en 
moest vader Geuze de kost alleen ver-
dienen voor het gezin. Herinneringen 
aan een kleuterschool zijn er niet. Ze 
vraagt zich al peinzend af of die er al 
wel waren in die tijd. De tijd na de oor-
log was niet gemakkelijk en alles moest 
weer opgebouwd worden. Ze veert op, 
“ik weet nog goed dat ik 13 jaar was 
en naar de Mulo ging in Tholen, en ik 
was nog maar 16 jaar toen ik verkering 
kreeg met Kees, maar mijn ouders wa-
ren daar niet blij mee, ze vonden me 
er veel te jong voor.” Zichtbaar trots 
vertelt ze er mooi achteraan dat het 
gelukkig toch allemaal goed gekomen 
is. “Ik trouwde in 1962 toen ik 19 jaar 
was en we trokken in een klein huisje, 
dat zo slecht was dat we goed moesten 
kijken waar we liepen. Toen onze eer-
ste zoon geboren zou worden, hebben 
we het ledikant naar beneden gehaald 
en de vloer moeten verstevigen, het 
schoof en kraakte aan alle kanten. Zo 
moesten we in het begin wonen, en 
het enige voordeel wat we er gevonden 
hebben is dat we er enorm goed konden 
sparen.” Terwijl ze verder vertelt stijgt 
de verbazing en het zou voor iedereen 
in deze tijd ondenkbaar zijn. “Kees ver-

diende 100 gulden in de week, de huur 
van het sjofele huisje bedroeg 3,75 
gulden in de maand, wat we overhiel-
den daar leefden en spaarden we van. 
Natuurlijk kun je de boodschappen van 
toen niet vergelijken met nu. We aten 
er niet minder om en lieten er niets ex-
tra’s voor, en toch kon ik nog sparen. 
Voor een brood betaalde je 68 cent, dat 
weet ik nog goed, en menig keer vroeg 
mijn man hoe ik er toch voor zorgde 
dat we nog overhielden.” Later, toen er 

nieuwe huizen gebouwd werden in de 
Hoge Dorpstraat, konden ze een huis 
kopen. Vooraf had het echtpaar al di-
verse keren overwogen de stap naar 
een andere woning te maken, maar ze 
durfden het niet aan. “De grote vraag 
was telkens: hoe moeten we dat toch 
opbrengen? Toen we uiteindelijk toch 
de stap waagden, betaalden we 115.000 
gulden, maar ik wil er wel bij vertel-
len dat we er nachten van wakker heb-
ben gelegen, tjonge nog toe.” Daarna 
zuchtend erachteraan: “Tegenwoordig 
bouwen ze maar en liggen ze nergens 
meer wakker van, moet je hier eens 
aan de overkant kijken… alles is ver-

kocht, maar ze kostten wel 4 ton, en 
dan wel euro’s hoor, je durft er toch 
niet eens over na te denken?” Haar 
man werkte in die tijd al in de havens 
van Rotterdam en pendelde iedere dag 
met een busje op en neer, hij verdien-
de daar meer dan in de bloembollen. 
Naast het werk in de havens huurde 
het echtpaar ook nog een lapje grond, 
daar werden gladiolen op geteeld. Voor 
die tijd een leuke bijverdienste en bei-
den deelden die passie. Een tante van 
mevrouw Pot-Geuze had vernomen van 
de bouwplannen en begreep als geen 
ander dat het geld hard nodig was. Ze 
vroeg aan haar nichtje of zij soms het 
werk bij een boer over wilde nemen. 
“Maar dat betekende wel, dat ik twee 
dagen in de week oppas voor mijn zoon-
tje Frans moest zien te vinden. Mijn 
moeder wilde dat wel op zich nemen, 
en ik kon aan de slag, verdiende 24 
gulden voor die twee dagen, en reken 
er op dat die som verschrikkelijk veel 
was. Ik kan het nog niet geloven als ik 
het vertel, maar in negen jaar tijd was 
het huis eigendom. En weet je wat mijn 
man toen zei? “Had ik er maar twee la-
ten bouwen.”” Na Frans werd zoon Kees 
geboren. Er gingen daarna zeven jaar 
overheen voordat dochter Jolanda werd 
geboren. “Ik heb wel gehoopt op een 
meisje, maar had nooit kunnen denken 
dat dit me nog gegeven zou worden. 
Toen ik ’s avonds de luier voor de eerste 
keer verschoonde, drong het pas goed 
tot me door dat we een dochter hadden. 
Wat was ik daar blij mee.” Nog steeds 
als ze hoort of leest dat er bij bekenden 
een meisje geboren is, kan ze zich goed 

UIT VROEGER DAGEN

“Ik heb wel gehoopt op 
een meisje, maar had 
nooit kunnen denken 
dat dit me nog gegeven 
zou worden.”
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KLIFWEG 2-4, 8321 EJ URK 

 0527-681540
WWW.VISSPECIALITEITENBAARSSEN.NL

VISBUFFETPLAZA
Elke vrijdag doorlopend 
culinair genieten 
van diverse buffetten vanaf 17.00 uur

Heerlijke soepen, verrassende salades en smakelijke oven gerechten.
Bovendien royale keus aan diverse soorten vis en Noordzeevis 
à la minute bereid door onze kok bij het kookeiland. 

Als dessert heerlijk Flevolands schepijs 
uit onze ijssalon door uzelf geschept 
met vers fruit en verse slagroom.

RESERVEER UW 
EIGEN TAFEL!

Nieuw verschenen:

Gij hebt geen pest te schromen 
Johannes Martinius

ISBN: 978-90-5741-531-9 | Gebonden 304 blz. 
Tweede druk | € 19,95 

De Schatkamer
www.theologieportaal.nl | www.schrijfgerei.com

Email: deschatkamer@kliksafe.nl   Tel.: (0345) 59 93 11

Een Profeet uit het midden van u 
Ds. J. Schinkelshoek

ISBN: 978-90-5741-535-7 | Gebonden 165 blz. 
Tweede druk | € 16,95 

In de boekhandel 
verkrijgbaar



verplaatsen in de blijdschap. “Dat gun 
ik ze dan zo.” Het echtpaar Pot-Geuze 
kreeg vijf kleinkinderen en inmiddels 
ook een achterkleinkind. “Mijn man 
heeft dat helaas niet meer mee mogen 
maken”, verzucht ze. Zichtbaar aange-
daan is uit alles op te maken dat ze sa-
men een goed huwelijk hebben gehad. 
Ze mist haar man nog iedere dag. 

Stavenisse
Het echtpaar voelde zich erg betrok-
ken op de kerkdiensten in Stavenisse. 
De doordeweekse diensten die ds. 
Gerritsen verzorgde, werden zelden 
overgeslagen. En toen de dominee het 
beroep naar Canada aangenomen had, 
kwam het er zelfs van dat ze koffers 
vulden en met een divers gezelschap 
de overtocht maakten om te zien waar 
de dominee met zijn vrouw terecht 
zou komen. “We hebben daar een zeer 
aangenaam verblijf gehad met zijn al-
len, en nooit kunnen bedenken dat 
we daar de schoonheid van de natuur, 
waar je wel van leest, zelf zouden kun-
nen bekijken, en de indruk van water 
dat zo hard valt, zouden ervaren.” Het 
album komt erbij en mevr. Pot-Geuze 
toont de indrukwekkende foto’s van de 
Niagara watervallen. Het zijn allemaal 
mooie herinneringen geworden. De 
ouderdom bracht desondanks steeds 
meer zorgen met zich mee. Zelf onder-
vindt ze al jaren suikerziekte, maar 
dat weegt niet op tegen wat haar man 
moest ervaren. Ze zag het gebeuren dat 
haar man diverse keren een hartin-
farct kreeg, dat waren zeer zorgelijke 
en ernstige omstandigheden. Tijdens 

het vertellen valt ze een ogenblik stil. 
Dan gaat ze verder: “Tijdens een be-
grafenis was er een indruk die achter 
bleef. De woorden dat we niet weten 
wat de dag van morgen ons brengen 
zal, haakten in, bleven achter, en nes-
telden in ons gemoed.” De andere dag 
kreeg mijn man een hartinfarct. In 
het ziekenhuis moest hij een kathete-
risatiebehandeling ondergaan die mis-
lukte, tenslotte werden er meerdere 
stands geplaatst. Zijn nieren waren ook 
al jarenlang slecht qua gezondheid, en 
het kwam erop neer dat de dokter uit-
eindelijk adviseerde om te gaan dialy-
seren. “Dat was zo een hard gelach, dat 

moesten we allebei eerst verwerken, ik 
begreep maar al te goed dat er opnieuw 
een periode van lichamelijke afbraak 
zou volgen.” Precies een jaar lang ging 
haar man drie keer in de week, op het 
laatst zelfs met de ambulance, om de 
behandeling te ondergaan. Na een val 
in de badkamer, waardoor haar man 
zo slecht terecht kwam, overleed hij na 
enkele dagen in het ziekenhuis. 

Alleen verder
Korte tijd voor het overlijden van haar 
man onderging mevr. Pot-Geuze een 
openhartoperatie. Zeer ingrijpend en 

in korte tijd kwam er veel op haar af. 
Het kostte eveneens tijd om dat al-
lemaal te verwerken en een plaats te 
geven. De kinderen zijn goed voor hun 
moeder en komen wekelijks langs om 
haar te bezoeken. “Ze wonen allemaal 
best wel op afstand, maar toch nemen 
ze de moeite en de tijd om koffie te ko-
men drinken of te eten, en dat is toch 
wel bijzonder.” Iedereen heeft het druk 
tegenwoordig en er zijn zoveel andere 
dingen, maar ze is er dankbaar voor 
dat ze zelden overslaan. Ook tijdens 
de achterliggende twee jaar met Covid 
zijn ze altijd blijven komen. Tot nu toe 
is ze zelf gezond gebleven, en ook dat is 
een bijzondere winst. Als ze terugkijkt 
op wat achterligt is er ook het diepe 
besef dat niemand hier een blijvende 
stad heeft. “Mijn man mocht wat ken-
nen van dat grote goed, en al praatte 
hij daar met mij nooit zo heel veel over, 
het heeft altijd indruk op me gemaakt 
als hij er wel over sprak, en dat ver-
vulde me dan met jaloersheid. En als er 
dan hoop mag zijn voor degenen die we 
lief hebben gehad, dan maakt dat het 
gemakkelijker om het er mee eens te 
worden hem hier niet meer naast me 
te hebben.” Met het geloof en het goed 
van haar man kan ze het zelf niet doen. 
“Ikzelf, wij allemaal, zielen voor een 
eeuwigheid, dat drukt me weleens. Het 
leven is zo kort, de tijd vliegt aan ons 
voorbij. Overmorgen hopen we biddag 
te houden. Ik hoop als het kan en als ik 
de kracht krijg twee keer naar de kerk 
te gaan, misschien kan het nog tot ze-
gen zijn, de Heere is ook heel goed voor 
mij, aan Hem alleen de eer.”

UIT VROEGER DAGEN
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“Ikzelf, wij allemaal,  
zielen voor een eeuwigheid, 
dat drukt me weleens.”
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Nijverheidstraat 21 • Leerdam  (0345) 61 01 55 | www.gbs.nl

Gods Woord wereldwijd verspreid
Met uw hulp kunnen wij Bijbels en bijbelse lectuur in de Chinese taal

 gratis beschikbaar stellen

In samenwerking met verschillende kerkgenootschappen 
en diverse hulporganisaties verspreiden wij Bijbels in 

onder andere Congo, Ghana, Hongarije, Irak, Italië,
Moldavië, Nigeria, Oekraïne, Roemenië en Rusland.
Wij stellen deze Bijbels gratis beschikbaar aan
betrouwbare instanties, die ervoor zorgen dat zij op de 
juiste plaats komen.
In Nederland schenkt de GBS onder meer Bijbels aan 
ziekenhuizen, gevangenissen, krijgsmachtonderdelen en 
evangelisatieposten.

Momenteel steunen wij diverse vertaal- en revisieprojecten: 
vertaling van de Bijbel in het Chinees, en revisie van de 
Spaanse Bijbel (Reina-Valeravertaling) en het Hebreeuwse 
Nieuwe Testament (Delitzschvertaling). STEUNT

Ú DIT WERK
OOK?

HARTELIJK
DANK!

Ons rekeningnummer is: NL96 RABO 0129 4451 18
t.n.v. Gereformeerde Bijbelstichting.

MINIMARKT
van den Brink

UW COMPLETE BUURTSUPERMARKT EN BEDRIJFS BEZORGSERVICE

Barneveldseweg 37 Lunteren
info@minimarktvandenbrink.nl n  0342 41 21 70

www.minimarktvandenbrink.nl

GROENTE
& FRUIT

KANTINE-
PRODUCTEN

LEVENS-
MIDDELEN

VLEESWAREN
& BROOD

ZUIVEL
& KAAS

BEZORG-
DIENST
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Na de mondelinge overdracht van de zeven 
late diensten naar de drie nachtdienstver-
pleegkundigen loop ik eerst een ronde langs 
mijn patiënten om alles te controleren: slaapt 
iedereen, is alle avondmedicatie ingenomen, 
staan de standen op de infuuspompen goed, 
staat de zuurstof op de juiste stand ingesteld, 
zijn de pompen aangesloten op het lichtnet 
(scheelt een piep als de accu leeg is gelopen), 
zijn alle katheterzakken geleegd, etc. Na die 
ronde komt mijn ene collega zeggen dat zij 
enorme buikpijn heeft gekregen en naar huis 
gaat. Oef, dat wordt nu met z’n tweeën 27 pa-
tiënten in de gaten houden. Het is niet anders.

Op kamer 22 ligt een dementerende man ten 
gevolge van lang teveel alcohol drinken. Met 
een klap ligt hij plotseling op de grond. De 
afgelopen avond heeft hij een wegloopalarm 
om zijn pols gekregen. Voortdurend gaat mijn 
pieper af dat er iemand wegloopt.  Op kamer 
1 wordt hard geroepen: “Help, ik bloed dood.” 
Er ligt een uitgetrokken infuus te druppelen 
op de grond. De vloer, de bedhekken, bed-
dengoed, nachtjapon, handvat van de rollator 
en de wieltjes ervan; alles zit onder het bloed. 
Mevrouw heeft een roze zakdoekje om haar 
pols gedaan op de plek waar het infuus zat. 
Op kamer 21 roept om 01.30 uur een pati-
ente: “Zuster, ik wil naar de kerktelefoon luis-
teren.”  Mevrouw van kamer 20, bed 1 (een 
tweepersoonskamer) maakt zoveel geluiden 
in haar slaap, dat mevrouw ernaast zich met 
een treurig gezicht op een stoel in de gang 

heeft gezet, omdat zij er niet van kan slapen. 
Ze wordt verhuisd naar kamer 2. Op kamer 7 
zakt een zware mevrouw voortdurend onderin 
haar bed. Ze belt ’s nachts zo’n tien keer met 
de vraag om haar ‘even’ overeind te tillen en 
haar kussens nog eens lekker op te schudden. 
Op kamer 8 belt om 03.00 uur een man voor 
de postoel. Na een kwartier persen geef ik 
hem maar een klysma - in het schemerdonker, 
want zijn kamergenoot slaapt nog. “Wat een 
fantastisch spulletje, zuster. Helpt perfect!” 
‘k Help hem daarna snel zijn bed weer in. 
Nog geen vijf minuten later belt hij opnieuw. 
“Zuster, gisteren gaven ze mij een puffer en 
mag ik die weer?” Ik zie dat hij kortademig is 
geworden en maak een verneveling voor hem 
klaar. Op kamer 9 wordt gebeld. “Zuster, het 
ging niet helemaal goed met die fles.” Ik zie 
zijn bril en Puff apparaat op de grond in de 
urine drijven. Ook zijn bed en meneer zelf zijn 
kletsnat. Hij wordt verschoond, de vloer wordt 
gedweild, de bril en zijn Puff apparaat worden 
schoongemaakt en ook met alcohol afgeno-
men. Dit ritueel herhaalt zich nog drie keer 
deze nacht. Meneer oogt nog steeds vriende-
lijk en is zich van geen kwaad bewust. Steeds 
volgt een: “Bedankt hoor zuster, u ook welte-
rusten.” Op nog weer een andere kamer ligt 
een nog vrij jonge, doch ernstig dementeren-
de man te wachten op een verpleeghuisplek. 
Hij is vanavond al drie keer het ziekenhuis 
uitgelopen en bij de bushalte weggehaald. Hij 
sliep bij de eerste ronde maar staat ineens in 
de teampost en vraagt: “Kunt u mij helpen?” 

Op mijn vraag: “Waarmee?” krijg ik geen ant-
woord. Hij gebaart om mee te komen. Ik loop 
achter hem aan en zie zijn buurman op de 
grond liggen. “Ik krijg hem alleen niet in bed, 
helpt ú mij even?” Een patiënt die al dagenlang 
met geen tien paarden zijn bed uit te krijgen 
is staat er óók plotseling en wil eveneens  een 
handje meehelpen. Ik moet hem tegenhouden 
omdat hij aan de man begint te sjorren. Ik bel 
mijn collega voor betere hulp om deze kwets-
bare oudere vanaf de vloer weer in zijn bed 
te krijgen. Gelukkig kregen we afgelopen tijd 
hier en daar beeldcamera’s aan het plafond. 
Superfijn! Zo houden we een heel koor aan pa-
tiënten beter in beeld wanneer we in de team-
post achter de computer aan het werk zijn. 
We horen nogal eens: “Wat zitten ze toch lang 
achter hun computer!” Nou, onder andere om 
al het bovenstaande te rapporteren. En van 
de valpartijen moeten VIM’s worden gemaakt, 
dat zijn ‘Veilig Incident Meldingen’. En wat ik 
ertegen heb ondernomen om dit in het ver-
volg allemaal te voorkomen. Helaas is veel 
niet te voorkomen. Iemand vastbinden mag 
namelijk niet. 

Om 05.00 uur gaat de telefoon: een ziek-
melding, coronaklachten met een positieve 
zelftest. Gauw de verdeling van de patiënten 
anders indelen en alvast maar beginnen met 
iemand die wakker is te wassen.

Na alles te hebben gerapporteerd volgens de 
laatste richtlijnen en afspraken, draag ik mijn 
patiënten over aan de om 07.30 uur gearri-
veerde dagdiensten en ga voldaan naar huis. 
Ik geniet nog steeds van deze patiëntencate-
gorie. Naast de cure mag je met love en care 
nog veel bij hen bereiken. Een prachtig vak!

Ede, mevr. C.W. Paans

Medische rubriek
Mw. C.W. Paans Ede

Nachtdienst in het ziekenhuis

In de voorjaarsvakantie een medische rubriek schrijven die je vergeten was in de agen-
da te plannen, wordt dit keer een terugblik op een enerverende nachtdienst in de afge-
lopen periode. U wordt meegenomen naar de afdeling Interne / Ouderengeneeskunde 
in de Gelderse Vallei. Hier liggen vaak (beginnend) dementerende zieke patiënten 
opgenomen. De nachtdienst begint om 23.15 uur.
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V I N D  M E E R  S L A P E N  &  W O N E N  O P 
VA N W O L F S W I N K E LW O N E N . N L
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A PR I L  2022 • JA A RG A NG 35 • N R .1 •    Ouderenzorg   15

’t Achterdorp
In beeld

’t Achterdorp

Vrijwilliger mw. J. Folmer-de Groot zorgt voor de koffie 
in de huiskamer van de meerzorgafdeling.

Het is een gezellige drukte bij de dagbesteding. Er is van alles te doen.  
Een spelletje, breien of de spieren in beweging houden. Door het personeel van de 
RST worden allerlei leuke activiteiten bedacht. De bewoners genieten hier erg van!
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ROOKKANAALREINIGING & CAMERA-INSPECTIE

BARNEVELD  |  (0342) 701 177  |  INFO@BUITENPRACHT.NL  |  BUITENPRACHT-HOUTBOUW.NL

Boordevol inspiratie, projecten en tips. Vraag 
‘m telefonisch, per mail of via de website aan:

buitenpracht-houtbouw.nl/aanvragen

alles voor uw tuin onder één dak : 
ont werp en real isat ie ,  maar ook 

buitenverblijven en onze e igen 
Borrle Buitenkeukens®

vraag ons 

magazine 
gratis

aan!

STIJLVOLLE 
HOUTBOUW
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OUDERENZORG

D.V. 7 mei 2022

VAN 09.30 TOT 15.00 UUR 

OPENING 09:10 UUR

'n gezellige dag voor het hele gezin!

Locatie:Parkeerterrein 't Achterdorp aan de Koterweg, Barneveld

Tot ziens op de verkoping!

DIVERSE KRAMEN MET O.A.
Groente & fruit, vis, patat & snack, brood &
koek, kaas, worst, eieren, snoep, sappen, Aloë Vera,  
Jemako, Panty's, speelgoed, TB modeaccessoires en 

juweliersartikelen.
Er zijn nog veel meer leuke activiteiten en kramen!

FIETSTOCHT
Start tussen 9:45 -12:00 uur

Kijk voor actuele informatie op onze website
www.verkopingouderenzorgbarneveld.nl 

MET DANK AAN ONZE SPONSORS

Houten: Aangenaam Badkamers Ede: Bouwbedrijf C Veenendaal, Timmerfabriek 
Boorsma Ederveen: CHV Keukens Badmeubels & Kasten Veenendaal: Garage G 
Geurtsen Heteren: Notariskantoor Soons Maarsbergen: Bakkerij Bos Amerongen: 
Van Beijnum Architecten BNA BV Kesteren: Avanti Keukens Barneveld: Van  Manen 
Keukens, Wincoop Veiligheidstrainingen BV Woudenberg: Meerkerk 
Installatietechniek Lunteren: Hardeman van Harten Dak & Wandbeplating BV
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      APK, reparatie en onderhoud, 

         in- en verkoop van auto’s

           en schadeafhandeling.

  Hullerpad 24-B   

      6741 PA  LUNTEREN

       Tel.: 0318 – 48 60 71             
 

Waarmee kunnen we u helpen?
Neem telefonisch contact met ons op.
Wij voorzien u van interessant advies.

 0342-41 51 55

Veldhoek 17
6741 MP Lunteren
gerritseninstallatietechniek.nl

GAS 
WATER 
ELEKTRA

ZINK- EN 
KOPERWERK
ENERGIE-
BESPARING

VERWARMING 
DAKWERK 
SANITAIR 

Gev
ra

ag
d:

loo
dg

iet
er

Boekhandel Hazeleger
nieuw en gebruikt

o.a. theologie, Bijbels, Jongbloed,
GBS, dagboeken, kinderboeken, 
jeugdboeken, wens- en rouwkaarten.     

Openingstijden: Zie onze website !

Parkeren voor de deur, gratis !

Lunterseweg 37 Ede
Telefoon 0318-615639
E-mail info@boekhandelhazeleger.nl

Webshop: www.boekhandelhazeleger.nl

Winkelcentrum Urkerhard

Ransuil 62, 8322 CP Urk

(0527) 701 033

www.hakvoortoptiek.nl Inschot 5, 8321 MB Urk  • Tel: 682772 • www.bedrijfsartikelen.nl

Wij koemen niet op
oenze koesen

Echte aandgemaakte Urreker klompen
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De drie-in-één-fiets is een uniek product: 
het is een gewone fiets, een elektrische 
fiets en een scootmobiel in één. 

De drie-in-één-fiets is een zeer wendbare, 
compacte, elektrische driewieler, die u op ver-
schillende manieren kunt gebruiken. Of u fietst 
geheel zelfstandig, of u trapt mee met de elek-

trische trapondersteuning, of u rijdt met een 
gashendel, die u met de duim kan bedienen, 
volledig op de motor. Dit kan met verschil-
lende graden van ondersteuning en verschil-
lende snelheden. U kunt eenvoudig wisselen 
tussen de verschillende manieren van fietsen 
en de verschillende snelheden. De drie-in-één-
fiets heeft een comfortabele zitting, die u ook 

Handzaam

De drie-in-één-fiets

Voor meer informatie en eventueel 
een proefrit kunt u contact opnemen 
met Weerheim Revalidatie Techniek, 
tel. 0342 - 41 27 63.

ondersteuning in de rug geeft. Zodra u de voe-
tenplaat omhoog klapt, wordt de aandrijving 
via de trappers geactiveerd en kunt u fietsen. 

U kunt er, evenals met een scootmobiel, ook 
gemakkelijk boodschappen mee doen. De 
drie-in-één-fiets gaat elektrisch voor- en ach-
teruit en maakt gebruik van een extra sterke 
en zuinige motor. Hij heeft een lage toeganke-
lijke instap, een plezierige rechte zitpositie, en 
is compact, wendbaar en stabiel. Er is geen 
rijbewijs of ander rijvaardigheidscertificaat no-
dig om de drie-in-één-fiets te mogen berijden. 

Eenvoudig wisselen 
tussen de verschillende 

manieren van fietsen 
en de verschillende 

snelheden. 
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Waarom komt u naar Autoschade G. Geurtsen
Meest geavanceerde en duurzame spuitcabines van Nederland 
| Meer dan 30 jaar ervaring | 4 jaar garantie op spuitwerk 
| Gratis vervangend vervoer

Specialisten in het repareren van autoschade
Schadeafhandeling (ook voor verzekeringsmaatschappijen) 
| Schadereparatie bedrijfswagens <3500KG | Schadetaxaties 
| Ruitschade | Spotrepair | Richtwerk | Restylen: Uitdeuken 
zonder spuiten  | Restauratiewerk | Industrieel spuitwerk 
| Spuiten van meubels en keukens

Neem contact op voor een offerte

Francis Baconstraat 5G    |    Ede    |    0318 - 745 013    |    autoschadegeurtsen.nl

Autoschade G. Geurtsen is onderdeel van 

Wij máken schade

Geeft Goede Garantie 
Zoekt u een betrouwbare gebruikte auto? We hebben keuze 
uit ruim 100 jonge gebruikte auto’s en lichte bestelwagens.
Het ook mogelijk een auto naar wens te importeren.
Wij garanderen kwaliteit en een gunstige prijs.

Auto’s met meerdere zitplaatsen
We hebben onder het label 7zitter.nl een ruime voorraad auto’s met
meer dan 6 zitplaatsen. U bent welkom om te kijken en vergelijken! 
Als alternatief is inbouw van onze UniklapBank mogelijk.

Graag de garage erin en vooral het accent op 7zitter.nl

Welkom in onze werkplaats voor: APK-keuringen |  Onderhoud |  Reparatie |  Storingsdiagnose
Gratis vervangend vervoer |  Accessoires |  Uitlijnen |  Lease |  Schadeherstel |  ADAS kalibratie

Klompersteeg 19    |    Veenendaal    |    0318 - 51 5400    |    7 zitter.nl    |    garagegeurtsen.nl

Garage G. Geurtsen en 7 zitter.nl zijn beide onderdeel van Geurtsen Groep
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Binnenshuis

Scheldeoord

’t Achterdorp

Het Top

Breiclub
Op de foto ziet u twee dames van de breiclub.
Ze zijn druk bezig om iets te maken voor Malawi, 
voor Bep Klok.
Ze mogen dit samen met een aantal anderen 
doen, en kijken er iedere week weer naar uit!

Het ‘oude’ beheerdersechtpaar
Op 11 maart jl. is mw. Van de Pol- Oudijn 78 jaar ge-
worden. Samen met haar man (91 jaar) wonen ze inmid-
dels alweer zo’n anderhalf jaar in appartement 1-04 van 
locatie Koterweg. Nu gaan ze ook zelf ervaren dat bij 
het ouder worden eveneens de ongemakken toenemen.

Als beheerdersechtpaar hebben ze zich 22 jaar ingezet 
voor Ouderenzorg in Barneveld, toen nog alléén locatie 
’t Achterdorp.

Scheldeoord
Onlangs hadden deze bewoners een activiteitenuurtje. Ze heb-
ben met elkaar een heerlijke pizza gebakken. Na het snijden 
van de groente en het bakken in de oven moest er natuurlijk 
ook gekeurd worden. Hij was heerlijk!

Schilderwerk
De schilder heeft dit 
jaar het trappenhuis 
wit gemaakt.

Dat geeft een frisse 
uitstraling!

De Mauritshof
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JJ..  vvaann  OOmmmmeerreenn  &&  ZZnn..  BB..VV..
HHoouutt eenn  BBoouuwwmmaatteerriiaalleenn

www.bouwmaterialenvanommeren.nl  
info@bouwmaterialenvanommeren.nl

Rijksstraatweg 89 
3921 AC Elst (U) 
0318-471320

Hout | Bouwstoffen | Plaatmateriaal | Deuren en deurbeslag 
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Waarom kiezen voor een PVC of laminaatvloer
van De Vloerenkoning?

Wij helpen u graag aan een vloer die bij u en uw situatie past.
Bel voor het maken van een thuisafspraak 06-19557166.

Eigen legservice.
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Wie zijn wij?

Wij zijn de familie Konijnenburg en wij onderhouden de website van speelburg.nl.

De leukste speelgoedwinkel en meest verantwoorde speelgoed  in Nederland.

Speelburg.nl is een onderdeel van Stichting Ouderenzorg, onze opbrengst gaat hier
ook volledig naartoe.

Hattemwerweg 65  7335 JJ Apeldoorn tel. 06 37144718 

Speelburg.nl voor al uw speelgoed – spellen – puzzels –
poppen – vogelhuisjes enz.

Bestellen kan via de webwinkel speelburg.nl, u mag ook

bellen en zelfs bij ons in Apeldoorn langkomen.
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Propaganda

Prekenboek
ten bate van Stichting Ouderenzorg
Enige tijd geleden heeft Stichting Ouderenzorg een nieuw preken-
boek uitgegeven: ‘Beproefde wegen’. Het boek is voorzien van een 
duidelijke letter en is keurig uitgevoerd.

In dit boek zijn 7 preken opgenomen van predikanten die stonden 
in de lijn van ds. L.G.C. Ledeboer. Het gaat om: 
• Ds. P. Los
• Ds. D. Bakker
• Ds. L. Hubrechtse
• Ds. N.H. Beversluis
• Ds. L. Boone
• Ds. W.H. Blaak
• Ds. M.A. Mieras

U kunt dit boek bestellen met de bestelbon op deze pagina. 
Het boek zal u dan z.s.m. worden bezorgd of toegezonden. De 
opbrengst van dit boek komt volledig ten bate van Stichting 
Ouderenzorg. De prijs is € 15,-- (excl. eventuele verzendkosten).

Ik bestel                 ex. van het boek Beproefde wegen à 15 euro (excl. verzendkosten)

Naam:  

Adres:             Nr: 

Postcode:  

Woonplaats:  

Telefoonnummer:  

Handtekening:  

Bestel via e-mail: info@kbogg.nl of stuur onderstaande bon op naar: Kerkelijk Bureau OGGiN, Postbus 137, 3770 AC Barneveld

Bestelbon

Familie Konijnenburg heeft een 
nieuwe site geopend, zodat u 
speelgoed kunt kopen ten bate 
van Stichting Ouderenzorg. De 
site heet: www.speelburg.nl 

Familie Konijnenburg verkoopt 
ook kaarten ten bate van 
Stichting Ouderenzorg. Het zijn 
werkelijk prachtige kaarten voor 
diverse gelegenheden. Het gaat 
met name om wenskaarten bij:

•  Huwelijk (trouwen, huwelijksju-
bilea)

•  Geboorte (zoon/dochter)

•   Ziekte (beterschap/sterkte/
bemoediging)

•  Nieuwjaar
•  Condoleance 

De prijs van de meeste kaarten is: 
10 voor € 5,-

Als u belangstelling heeft dan 
kunt u de kaarten bestellen via de 
site www.speelburg.nl. Ze zijn ook 
telefonisch te bestellen, via tele-
foonnummer 055 - 541 62 98.

Met uw aankoop steunt u het 
werk van Stichting Ouderenzorg!

Speelgoed 
ten bate van Stichting Ouderenzorg
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• Hypotheek voor starter, 
doorstromer of oversluiter

• Woningverhuur hypotheek

• Hypotheek voor ondernemer 
vanaf 1 jaar zelfstandig

• Hypotheek zonder verzekering

• Overwaarde hypotheek voor 60+

Van Ommeren Financieel Adviesbureau

FINANCIEEL ADVIESBUREAU

�  Onafhankelijk 
 advies

�  Verantwoord 
 en voordelig

� Deskundig en      
 oplossingsgericht oplossingsgericht

Uw hypotheek 
goed, snel en 

voordelig geregeld?

Voor passend � nancieel advies! Bel 0342 421653




