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    MDT: Leerling krijgt waardering  voor de zorgmedewerkers  

Leon Lucas woont in Arnhem en is nu al weer 12 jaar rector op het Candea College. 
Dat doet hij met veel plezier. Hij heeft altijd (inmiddels 27 jaar) in het onderwijs 
gewerkt, eerst als leraar Frans daarna in het management van de school. Hij werkte 
in Utrecht, in de Achterhoek, in Zwolle en nu dus in Duiven. Echt les geven doet hij niet 
meer. Het Candea College is een vrij grote school, dus aan het rectorschap heeft Leon 
een volle dagtaak. Een aantal leerlingen van het Candea College is nauw betrokken 
bij het project Zorgkanjers Bedankt! En dat is heel goed voor de ontwikkeling van deze 
jeugd, vindt Leon.

Maatschappelijke Diensttijd

Op het Candea College krijgen de leerlingen de mogelijkheid om de Maatschappelijke 
Diensttijd te vervullen. Dit project, afgekort MDT, is door de overheid als experiment 
gestart op een aantal scholen in het land. Ook in de Liemers doen scholen hier aan mee. 
In Duiven wordt het project ondersteund door Hope-XXL. Leerlingen van het Candea 
werken in een half jaar tijd aan deze diensttijd door 80 uur vrijwilligerswerk te doen. Soms 
gebeurt dit ook onder schooltijd. Leon: “Dat kan meewerken aan een sportevenement zijn, 
maar ook het doen van klusjes voor mensen in Thuvine of helpen op een basisschool. Als 
er iets in het Horsterpark georganiseerd moet worden, zetten we ook graag de schouders 
eronder door leerlingen mee te laten helpen. Zo zijn er talloze projecten waar ze hun 
Maatschappelijke Diensttijd mee kunnen vervullen. Leerlingen kunnen kiezen voor 
vrijwilligerswerk wat bij hen en hun leerrichting past. Soms worden we gevraagd door 
verenigingen of organisaties, soms gaan we actief op zoek naar projecten. Dan kijken we 
ook naar wat zouden we kunnen doen. 

“Leerlingen wennen op jonge 
leeftijd al aan vrijwilligerswerk”

Leon Lucas2 3

De leerlingen komen op die manier meer buiten, zitten niet alleen maar in de schoolbanken, 
leren meer mensen kennen. Het is bijzonder leerzaam.” De Maatschappelijke Diensttijd 
maakt het mogelijk dat er leerlingen betrokken zijn bij Zorgkanjers Bedankt! Er zijn 
leerlingen die meewerken in de kraam op het Horsterpark, maar ook de fotografen die 
onder andere foto’s maken voor dit magazine zijn via de MDT aan het ‘werk’.”

Leon Lucas bij zijn school
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Vrijwilligerswerk onder schooltijd

“Het is een mooi project, dat MDT” vertelt Leon. “Kinderen raken zo op jonge leeftijd al 
gewend aan het doen van vrijwilligerswerk. De kans is groot dat ze dat ook gaan doen als 
ze ouder zijn. Dat is een goed iets, want er is altijd wel behoefte aan vrijwilligers, vooral 
in de zorg- en welzijnsector. Ook zien ze wat er allemaal komt kijken bij zorgtaken die 
volwassenen uitvoeren. Ze krijgen er op die manier ook begrip en bewondering voor. En 
dat motiveert ze. De leerlingen leren omgaan met kinderen in de kinderopvang of doen 
een kunstproject met de bewoners van Thuvine. Andere voorbeelden zijn het verzorgen 
van de warming up bij een sponsorloop en het zwerfafval rapen met GoClean. Vanuit het 
Technasium zijn er ook wel projecten, maar deze mogen we niet zelf bedenken en worden 
aangestuurd vanuit de bedrijven. Maar ook dat is belangrijk. Leerlingen komen zo in 
aanraking met beroepsgroepen die vaak ook net buiten hun blikveld liggen. Medewerkers 
in de zorg en het onderwijs waren toch altijd wat ondergewaardeerd. Het zijn de sectoren 
waarop ook het meeste bezuinigd wordt en dat nodigt de jeugd ook niet uit om daar een 
baan in te zoeken. Nu zie je wel een omslag. Er zijn al volwassenen, die een loopbaan 
in het bedrijfsleven inwisselen voor een baan in de zorg of in het onderwijs. We hebben 
het afgelopen jaar ook wel gezien hoe belangrijk deze mensen zijn. Het zijn met recht 
de vitale beroepen in onze samenleving. Door de coronacrisis zijn we zorgmedewerkers 
nu helden gaan noemen, maar zo werden ze voor de crisis niet gezien.  Maatschappelijk 
bekeken had de zorgsector altijd al een relatief lage status. Het valt natuurlijk niet te 
voorspellen, maar ik hoop dat meer leerlingen zullen kiezen voor een beroep in de zorg, 
omdat ze hebben gezien hoe belangrijk het werk in de zorg wel niet is.”

“Ze zijn socialer en zich meer 
bewust van de maatschappij.”

Andere generatie

De leerlingen nemen hun vrijwilligerswerk serieus. Ze vullen een rapportage in, met 
de gewerkte uren en een verslag van hun bevindingen. Ze worden ook enthousiast 
ontvangen. In dit tijdschrift staat het verhaal van Tygo Stoetman, die in het kader van 
zijn Maatschappelijke Diensttijd heel wat uren doorbrengt in het Horsterpark. Leon heeft 
vertrouwen in de jeugd van tegenwoordig. “Onze generatie is meer opgevoed met het 
idee dat geld verdienen en carrière maken erg belangrijk is in het leven. Wij zijn toch 
wat materialistischer en gericht op de individu. De kinderen van nu vinden het belangrijk 
om langer door te leren, kiezen bewuster voor een vervolgstudie. Ze zijn socialer en zich 
meer bewust van het maatschappelijk belang en zaken als klimaat. Dat is een mooie 
ontwikkeling om te zien.” 

Corona in schooltijd

Corona heeft ook effect gehad op het Candea College, alhoewel het allemaal gelukkig wel 
meeviel, vindt Leon. De locatie aan de Eltensestraat is enkele weken gesloten geweest 
na een serieuze corona-uitbraak. Enkele leerlingen en leerkrachten werden ziek, waarvan 
sommige leerkrachten ook een tijdje niet meer in staat waren om online les te geven. 
Leon: “Dan moet je inventief zijn. Je wilt toch dat de kinderen niet teveel leerachterstand 
oplopen. Leerlingen in de examenklassen moesten bijvoorbeeld goed voorbereid zijn 
om toch het examen te kunnen doen. Daar zijn we toch wel goed in geslaagd. Voor de 
leerlingen is het belangrijk dat ze elkaar tegenkomen in het schoolgebouw en op het 
schoolplein. Thuis blijven en online les krijgen is misschien eventjes leuk en interessant, 
maar de mens is een sociaal wezen. Wij hebben er voor gekozen om niet de klassen op te 
splitsen in de periode dat er maar een beperkt aantal leerlingen naar school mocht, maar 
juist de klassen bij elkaar te houden door deze in verschillende ruimtes les te geven. 
Zo konden ze elkaar in ieder geval zien in de gangen en op het schoolplein. Corona 
heeft ons, als managers en leerkrachten van de school, voor interessante puzzels gezet. 
Ondanks dat de aanleiding absoluut niet fijn is geweest, heeft het ons toch ook wel het 
een en ander aan creatief denken en goede samenwerking gebracht.” 
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‘Dank je wel!’ uitgevoerd   door Paul & Margit
Een bedanklied

Paul Mulder en Margit Gasseling namen onlangs bij het Theepaviljoen in het Horsterpark 
de clip van het lied ‘Dank je wel!’ op. Paul schreef het lied op verzoek van Zorgkanjers 
Bedankt! Het is een welgemeend bedanklied voor alle zorgmedewerkers, onder andere 
voor de zorg die ze in de coronatijd hebben verleend en nog steeds verlenen. 

Mensen die belangeloos hebben meegewerkt om de videoclip mogelijk te maken zijn:

• Paul Mulder: tekst & muziek, zang, gitaar, orgel, bas
• Margit Gasseling: zang
• Martin Memelink: studiotechniek en productie
• VideoClub Duiven: opname videoclip
• Bewoners en medewerkers van Thuvine
• Medewerkers van Theepaviljoen Horsterpark

Beluister het lied in de videoclip. Klik op de afbeelding om naar YouTube te gaan.
De songtekst staat op de volgende pagina
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Dank je wel!

Dank voor je lach, voor wat je doet,
Jij maakt mijn dag steeds weer goed.
Ik ben zo blij dat jij er bent,
Jij zorgt voor mij, ongekend.

Een arm om de schouder, zomaar een lief gebaar.
Jij verlicht m’n leven, je maakt het minder zwaar.
Oh jij bent een schat, als ik jou toch niet had.
Maar jij bent er wel: dank je wel!

Dank voor je lach, voor wat je doet,
Jij maakt mijn dag steeds weer goed.
Ik ben zo blij dat jij er bent,
Jij zorgt voor mij, ongekend.

Je luistert naar mijn zorgen, bij jou is het goed.
Bij jou ben ik geborgen, je geeft me steeds weer moed.
Oh jij bent een schat, als ik jou toch niet had.
Maar jij bent er wel: dank je wel!

Dank voor je lach, voor wat je doet,
Jij maakt mijn dag steeds weer goed.
Ik ben zo blij dat jij er bent,
Jij zorgt voor mij, ongekend.

Merci chérie, pour ton rire,                                               
Tu fais ma journée à chaque fois.
Je suis si content que tu sois ici,                                         
Tu prends soin de moi: magnifique!

Dank voor je lach, voor wat je doet,
Jij maakt mijn dag steeds weer goed.
Ik ben zo blij dat jij er bent,
Jij zorgt voor mij, ongekend.

Ik ben zo blij dat jij er bent,
Jij zorgt voor mij, ongekend.
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https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa1NKOGItWWZuVU5iWnprRl9URFgtYk1fdW9Yd3xBQ3Jtc0tsVHN5VnlLTDh3czNUU0J1RThsOUpGMExGTDJ1S0FUOGZQOExZRVRtVU90MkU2Z2ctWUtqSUt4R2NQaWVaclRoYzZrdEhfWDFkakU5UTF2aVQ1ZWM0SF9nV3EyR1VJYVVLcWNIdGx6WWxtRUFtTl9RTQ&q=https%3A%2F%2Fhorsterpark.nl%2F
https://www.youtube.com/watch?v=9xVHnEShQNI 


    Tygo Stoetman: “Ik vind het fijn om  iets te doen voor de maatschappij” 
Tygo Stoetman: “Ik vind het fijn om iets te doen voor de maatschap-

Koen tussen de knuffels van Hetty Vermeer 
(foto: Koens moeder Sylvia Bruggeman)

gehad, maar toen de mensen veel meer 
binnen bleven was het voor hem veel 
rustiger. Wel moest hij, vanwege corona, 
een speciaal pak aan.” 

Toekomstplannen

Tygo voelt zich niet geroepen om een baan 
in de zorgsector te zoeken. “Het is niet 
iets wat mijn directe interesse heeft. Mijn 
ouders laten me vrij in de keuze wat ik later 
worden wil. Ik mag doen wat ik leuk vind. Ik 
heb nog geen toekomstplannen. Ik heb wel 
economie in mijn vakkenpakket, maar wat 
ik na het vwo ga doen weet ik echt nog niet. 
Gelukkig heb ik nog even de tijd. Voorlopig 
zit ik nog drie jaar op het Candea College.”  

Mensen blij maken

Na de meivakantie is Tygo bij Zorgkanjers 
Bedankt! terecht gekomen. Hij begon 
met het klaarmaken van de flyers met de 
bloemenzaadzakjes, zodat die bezorgd 
konden worden in Duiven en Westervoort. 
Daarna stond hij in de kraam van 
Zorgkanjers Bedankt!. Hij vindt het leuk 
om op die manier contact te hebben met 
mensen. Tygo: “Het doet mij goed om te zien 
hoe blij mensen zijn met wat ze hebben 
gekocht in de kraam. En Ik ben dan ook blij, 
want in heb dan in mijn achterhoofd dat 
er weer een bijdrage is voor het feest voor 
de zorgkanjers. Zij blij en ik blij, dat is een 
mooie winwin-situatie.” Op dit moment 
verkoopt Tygo vooral veel softijsjes. Dat is 
een echt succes, vindt hij. “Mensen hebben 
dan door het park gewandeld en dan is 

het ‘we gaan even een ijsje halen’. Het 
wel weersafhankelijk. Als het mooi weer 
is dan is het heel druk met mensen die ijs 
komen halen. Bij minder mooi weer ook 
wel, maar dan kiezen ze toch ook vaak voor 
wat anders.” Tygo krijgt ook vragen van 
mensen over Zorgkanjers Bedankt! Hij legt 
de mensen dan uit wat het voor een project 
is. “Mensen reageren dan heel positief en 
vinden het een heel goed initiatief. De 
mensen die ik spreek vinden dat de mensen 
in de zorg zo’n feest echt verdienen.”

Leuk en afwisselend

Tygo staat van 11.00 uur tot 16.00 uur in de 
kraam. “Om ongeveer 11 uur begin ik met 
de kraam in te richten en het er mooi uit te 
laten zien en om kwart voor 12, 12 uur, gaat 
de kraam dan open. ’s Middags tussen 2 en 
4 uur is wel het drukste moment. Dan gaan 
mensen met de kinderen nog even naar de 
speeltuin toe of naar de kinderboerderij 
en daarna nog even naar de kraam.” Nu 
zijn Maatschappelijke Diensttijd er op zit 
zal Tygo nog best wel eens bijspringen als 
er hulp nodig is in de kraam. Maar hij zal 
dan vooral in het Theepaviljoen te vinden 
zijn. Daar gaat hij samenwerken met de 
cliënten en dat vindt hij alleen maar leuk.  
Zijn vrienden hebben niet gekozen voor 
een Maatschappelijke Diensttijd. Ze weten 
wel wat hij doet, maar ze hebben het er 
niet zo vaak over. Met hen praat hij meestal 
over voetbal en over school. Hij zou het 
wel aanraden aan andere leerlingen van 
het Candea College om te kiezen voor 
zo’n project als Zorgkanjers Bedankt!. 
“Het werk is heel afwisselend, geen dag is 
hetzelfde. Het is ontzettend leuk en je doet 

De veertienjarige Tygo Soetman heeft zijn Maatschappelijke Diensttijd doorgebracht 
door te werken voor Zorgkanjers Bedankt!. Tygo woont in Duiven, speelt handbal en 
zit in de 3e klas van het vwo op het Candea College. Hij is erg enthousiast over zijn 80 
uur bij Zorgkanjers Bedankt! Hij gunt de mensen in de zorg een mooi feest en hij kan 
het weten: zijn beide ouders zijn zulke zorgkanjers.

Tygo heeft bewust gekozen voor zijn Maatschappelijke Diensttijd. Een presentatie door 
de jongerencoach op school sprak hem erg aan. Tygo: “Het werd ons aangeboden op 
school. Ik vind het erg leuk om te doen. Je ontmoet heel veel mensen en je doet ook 

iets voor de maatschappij. Dat sprak mij heel erg aan.” 
Nu zijn Maatschappelijke Diensttijd er op zit en de 

zomervakantie voor de deur staat heeft Tygo 
besloten in het Theepaviljoen van het 

Horsterpark te gaan werken. Zo blijft hij 
toch heel betrokken bij Zorgkanjers 

Bedankt! 

Beide ouders van Tygo werken 
in de zorg. “Mijn moeder werkt 
als verpleegkundige op de 
Intensive Care-afdeling in 
het ziekenhuis en mijn vader 
werkt op de ambulance als 
verpleegkundige. Ik vind dat 
die zorgmedewerkers best 
een keer verwend mogen 
worden. Ik hoor wel de 
verhalen dat het afgelopen 
jaar wel heel erg druk is 

geweest. Mijn moeder heeft 
wel te maken gehad met de 

zorg voor coronapatiënten, dat 
was heel intensief, maar ze bleef 

wel plezier in haar werk houden. 
Mijn vader heeft het ook wel druk Tygo tapt softijs
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ook iets goeds voor de maatschappij. Dat vind ik heel belangrijk en dat je daarmee de 
zorgmedewerkers bedankt voor wat ze hebben gedaan in de coronatijd.” 

Online lessen

Gelukkig heeft Tygo de gevolgen van ziek zijn door corona niet in zijn omgeving ervaren. 
“Maar de lockdown, dat vond ik drie keer niks,” vertelt hij. “Mijn dag zag er letterlijk uit 
als opstaan, school, thuis zitten, de hond uitlaten en dat was dan ook de enige keer dat 
ik buiten kwam. Je kon gewoon helemaal niks, niet sporten, niet naar je vrienden, alleen 
maar thuisblijven. Ik was blij toen die echte lockdown weer voorbij was en je toch weer 
een beetje het normale leven op kon pakken. En dat we van de mondkapjes af zijn. Ik denk 
dat het online lesgeven wel iets blijvends zal zijn. Ik denk bijvoorbeeld aan leerlingen 
die ziek zijn en dan toch thuis de les kunnen volgen. Dat hangt wel af van de leraar, hoe 
goed hij online les kan geven. Daar zit wel verschil in, hoewel iedereen er wel het beste 
van probeert te maken.”

Het is mooi om te zien dat de jeugd van tegenwoordig zich zo inzet voor de medemens. 
Een project als Maatschappelijke Diensttijd helpt ze daarbij. Eerder in dit magazine 
vertelt Leon Lucas, rector van het Candea College, uitgebreid over dit project.  

Daisy daagt je uit!
Dans je mee?

Daisy danst de Jerusalema en dat doet ze met veel passie. Zij daagt jou uit om, alleen of 
samen met familie, collega’s of vrienden ook deze dans te dansen. Maak er een leuk filmpje 
van en stuur die naar zorgkanjersbedankt@gmail.com. De leukste filmpjes verschijnen 
op de social media. Kijk maar eens op Facebook of Instagram.

Jerusalema

De hit Jerusalema is een nummer van de Zuid-Afrikaanse DJ en producer Master KG 
met de Zuid-Afrikaanse zangeres Nomcebo Zikode. Het lied wordt gezongen in Zulu 
en het gaat, dat is wel te raden, over de stad Jeruzalem. De dans is bedacht door een 
groep Angolese jongeren. Er is een danschallenge ontstaan, die viraal is gegaan op de 
social media in 2020, tijdens de coronapandemie. de dansfilmpjes zijn meer dan 100 
miljoen keer bekeken en er zijn talloze nieuwe versies verschenen. De Jerusalema is het 
troostlied geworden voor zorgmedewerkers over de hele wereld. En niet alleen voor 
zorgmedewerkers.... 

Dans dus mee met Daisy en ga de challenge aan. Zij geeft je het goede voorbeeld in het 
onderstaande YouTube-filmpje.
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In zo’n crisissituatie moet je samen de schouders eronder zetten 

Melissa Vroom is wijkverpleegkundige. Ze houdt zich be-
zig met zorgplannen, roosterplanning, cliëntzorg 

en aansturing van het team. Samen met Anne 
Verhoogt en haar andere collega’s verzorgt 

ze de bewoners 24 uur per dag. Was-
sen, aankleden, zorgen dat ze ontbijt, 

lunch en avondeten krijgen, dat de 
medicijnen worden ingenomen, 

kortom het normale dagritme. In 
De Wilgenpas wonen ongeveer 
80 ouderen, die zelfstandig 
wonen, met zorg in de nabij-
heid. 

Eenzaamheid bij de bewo-
ners, angst en verdriet, ook 
bij de medewerkers, dat is 
wat Melissa en Anne vooral 
opmerken. Bewoners moch-

ten in de coronatijd wel van 
hun kamer af om bijvoorbeeld 

een rondje te lopen, mits de an-
derhalvemetermaatregel werd 

gehandhaafd. Mensen die door de 
GGD positief op corona waren getest 

moesten 10 dagen in thuisisolatie vol-
gens het protocol van de GGD, en dus op 

hun kamer blijven. Anne: “Deze mensen heb-
ben we wel gewoon verzorgd op hun kamer, dus 

maaltijden en medicijnen gebracht en gewassen en 

Melissa Vroom en Anne Verhoogt werken allebei in woonzorglocatie De Saamborgh, 
locatie de Wilgenpas in Westervoort. In een dubbelinterview vertellen zij het verhaal 
van de zorgmedewerkers die direct betrokken zijn bij de kwetsbare ouderen in tijd van 
corona. Het artikel beschrijft het verhaal van eenzaamheid en verdriet bij de bewoners 
en van angst en bezorgdheid bij de collega’s. Het vertelt ook van de saamhorigheid in 
tijden van crisis en van ‘de schouders er onder zetten’. Een heftige tijd die ze het liefst 
af willen sluiten en een plek willen geven.

aangekleed. De zieke mensen werden 
bij de wastafel gewassen met speciale 
washandjes. Douchen mocht niet, want het 
virus is overdraagbaar via water. Dat was 
volgens het protocol van de GGD.” Melissa: 
“Wel denk je er dan over na wat moet echt 
nodig is en wat kan een paar dagen worden 
uitgesteld.”

Virus buiten de deur

Men deed er alles aan om Covid-19 
buiten de deur te houden. Dat betekende 
dat de bewoners in het gebouw bleven 
en er nauwelijks mensen van buitenaf 
binnen kwamen. Melissa: “We hebben een 
dagbesteding in het gebouw opgezet. 
Mensen die dat wilden mochten naar 
beneden om koffie te drinken en spelletjes 
of andere activiteiten te doen.” Anne vult 
aan: “De meesten hebben geen computer 
en willen dat ook niet meer. Wel zijn de 
medewerkers meer gaan beeldbellen met 
de cliënten.” De Wilgenpas is ook volledig 
gesloten geweest. “Dat is goed opgepakt,” 
merkt Anne op, “samen met de gemeente 
die zorgde voor de bewaking van het 
gebouw.” Melissa: “We zijn altijd een open 
huis geweest, waar iedereen binnen kon 
lopen en welkom was. We hebben steeds 
gekeken naar wat wel kon, bijvoorbeeld 
één familielid op bezoek laten komen die 
dan zoveel mogelijk bij de bewoner mocht 
blijven. Maar op een gegeven moment 
namen de besmettingen zo snel toe dat 
de gemeente een noodverordening heeft 
afgegeven.” Anne vertelt: “We hebben een 
tijdje hier buiten een babbelbox gehad, 
waar aan de ene kant van het gebouwtje een 

bewoner kon zitten en aan de andere kant 
een bezoeker, gescheiden door een glazen 
scherm.” Melissa vult aan: “Die babbelbox 
kwam van Bisselink uit Westervoort. Er 
waren spontane optredens van mensen uit 
de wijk of kleinkinderen die bijvoorbeeld 
muziek kwamen spelen. Dat was echt 
liefdadigheid vanuit de samenleving, 
die buiten leuke dingen organiseerden 
om de bewoners een verzetje te geven.” 
Melissa heeft daar goede herinneringen 
aan. “Het gaf zo’n warm gevoel hoeveel er 
werd gedaan voor onze bewoners. Zulke 
mooie optredens, kinderen die tekeningen 
kwamen brengen, dat maakte het ook wel 
weer een mooie tijd.” 

Verantwoordelijkheidsgevoel

Ondanks alle beperkende maatregelen zag 
het coronavirus kans om toe te slaan in het 
wooncomplex van De Saamborgh. Zowel 
bewoners als collega’s werden ziek, vertelt 
Melissa. “Het ging om collega’s die echt erg 
ziek waren, maar ook om mensen die niet 
mochten werken omdat ze zich moesten 
laten testen of die besmette familieleden 
hadden. Veel zieke collega’s geeft meteen 
planningsproblemen. En dat terwijl we 
alle mensen zo hard nodig hadden.” Anne: 
“Gelukkig hebben oud-medewerkers en 
oproepkrachten aangeboden om ons 
tijdelijk te helpen.” Er was een groot 
verantwoordelijkheidsgevoel onder de 
zorgmedewerkers. Dat had ook effect op 
hun achterban. Veel medewerkers drongen 
er bij hun familieleden op aan zoveel 
mogelijk thuis blijven zodat zij konden 
blijven werken. Ook Anne waarschuwde 

Melissa en Anne bij De Wilgenpas
Een bewoonster van Thuvine knuffelt Bas
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haar thuiswonende kinderen om vooral voorzichtig te zijn en de coronamaatregelen goed 
in acht te houden. “We gingen zelf ook amper meer de deur uit, hooguit om een keer per 
week de boodschappen te doen. In een crisissituatie, zoals die van het afgelopen jaar is 
elke verzorgende zo hard nodig. Je wil er gewoon elke dag zijn en je werk kunnen doen, 
voor de bewoners, maar ook voor je collega’s.” Melissa: “Je maakt bewuste keuzes met 
je familie door niet meer uit te gaan en geen feestjes meer te bezoeken. We hebben nu 
eenmaal een cruciaal beroep en dan doe je je uiterste best om de mensen hier te kunnen 
blijven verzorgen. “ In het begin was er nog een speciaal coronateam, met de bedoeling 
dat alleen de leden van dat team de coronapatiënten verzorgden, maar op een gegeven 
moment waren er zoveel zieken dat iedereen wel mee moest helpen.”

“We hebben nu eenmaal een 
cruciaal beroep en dan doe je je 

best om te blijven werken.”

Effect op de bewoners

Melissa vertelt: “Alle bewoners hebben door corona wel in moeten leveren op hun 
gezondheid. Vooral ook psychisch. Ze mochten nergens meer naar toe, niet naar de 
fysiotherapie, niet naar de kapper, niet op bezoek bij anderen. Dat was zwaar voor ze, 
maar de meesten snapten het ook wel. Ze wilden zelf niet ziek worden, maar ze wilden 
ook niet dat wij, als verzorgers, ziek werden door hen. Maar we verzorgen hier ook mensen 
met cognitieve problemen. Dat maakte het wel lastig.” 

Er was veel contact en overleg met de GGD en de huisartsen. Meerdere malen moest er 
een verdrietig bericht aan de familie worden gegeven. Het was moeilijk om te zien dat 
familieleden hun zieke ouders of grootouders niet meer mochten bezoeken. Melissa: 
“Kwetsbare ouderen die ziek worden hebben een grote kans om te overlijden, zeker als 
het gaat om corona. Soms werden er ook ingrijpende keuzes gemaakt, zoals een besluit 
dat de cliënt niet meer werd opgenomen in het ziekenhuis.”

Andere manier van werken

Het werken in De Wilgenpas vergde veel aanpassingsvermogen van de zorgmedewer-
kers. Er werd zoveel mogelijk gedaan om mogelijke besmettingsbronnen buiten de deur 
te houden. Daar kwam ook extra hygiëne en beschermende kleding bij kijken. Gelukkig 
had De Saamborgh de belangrijke spullen, zoals beschermende kleding en mondkapjes, 
snel en goed op orde. Melissa: “Dat moest wel, want je kunt niet tegen de zorgmedewer-
kers zeggen: ‘je moet komen werken, maar je moet zelf voor bescherming zorgen.’ Die 
mensen hebben ook kinderen. Zorgen dat je goed beschermd kunt werken is toch een 
verantwoordelijkheid naar elkaar toe. Zeker in zo’n gebouw met kwetsbare ouderen.”  
Anne: “De babbelbox heeft een tijdlang gediend als omkleedruimte. Daar kon je je om-
kleden en een speciaal pak aantrekken, waarna je naar binnen mocht. Als je weer naar 
huis ging deed je ook in die babbelbox je beschermende pak weer uit. Je liep de hele 
werktijd, dus uren lang, in zo’n pak, met handschoenen aan en mondkapjes op. Je moest 
overal rekening mee houden, want als je besmette mensen verzorgde mocht je daarna 
niet meer in andere ruimtes komen. Dus je moest er voor zorgen dat je alles bij je had, 
medicijnen en zo bijvoorbeeld. Eenmaal thuis deed je alle kleren direct in de was en ging 
je goed douchen.” 

Optreden van Bo Landy
13

De Babbelbox diende als ontmoetingsplek 
en later als omkleedruimte
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Schouder om op uit te huilen

Het was een zware tijd, fysiek, maar 
ook emotioneel. Er was veel verdriet en 
angst, maar op de werkvloer konden de 
medewerkers dat niet met elkaar delen. Er 
waren geen gezamenlijke pauzes meer, de 
medewerkers zagen elkaar alleen nog in de 
wandelgangen.  Anne: “Voor corona gingen 
we nog wel eens een kopje koffie met elkaar 
drinken of even wat bijpraten na werktijd, 
maar dat kon ook niet meer. Als je klaar 
was met werken ging je direct naar huis. 
Je nam het verdriet en de angst dus ook 
mee naar huis.” Contact met collega’s was 
er dan wel via Whatsapp of via de telefoon. 
“Maar dat is toch anders,” vindt Anne. “Je 
kunt elkaar niet even troosten met een 
omhelzing. Je hebt geen schouder om even 
op uit te huilen.” Melissa: “Er heerste veel 
angst voor de eigen gezondheid en die van 
familie. Er was veel verdriet, onmacht en 
ook fysieke en mentale vermoeidheid. Maar 
iedereen werkte door, zo goed en zo kwaad 
als het kon.” Anne: “Vooral in het begin was 

er zoveel onbekendheid. Je moest ineens 
op een heel andere manier je werk doen. 
Er waren ook hele praktische vragen: ‘hoe 
trek je die beschermende kleding aan? 
Heb ik alles wel goed schoongemaakt en 
ontsmet?’”

Alert blijven

Er gloort weer een beetje licht aan het 
einde van de donkere tunnel. Sinds half 
juni mag er weer gezamenlijk gegeten 
worden. Anne: “Er wordt niet meer elke 
dag gezamenlijk gegeten, dat gebeurt nu 
zo’n drie keer per week. De dagen dat de 
bewoners hun dagbesteding hebben,  eten 
ze op hun eigen kamer.” Melissa vult aan: 
“We zijn nu ook weer voorzichtig begonnen 
met de gezamenlijke koffie-uurtjes. De tijd 
dat de bewoners samen kunnen zijn is nu 
zo waardevol. Dat hebben ze zo moeten 
missen. Ook de familie mag weer op bezoek 
komen.”  

Afsluiten moeilijke periode

Melissa en Anne vinden het initiatief Zorgkanjers Bedankt! heel erg leuk. Veel collega’s 
hebben zich al aangemeld. Anne: “Het gaat nu alleen om de zorgmedewerkers, maar 
er hebben natuurlijk veel meer disciplines mee gedaan, zoals de Boa’s, de scholen, 
de leerkrachten en zoveel anderen. Die moeten ook niet vergeten worden.” Melissa: 
“Samenwerking met andere partijen is ook belangrijk om ons werk goed te kunnen doen. 
In zo’n crisissituaties als deze realiseer je je weer hoe afhankelijk je van elkaar bent, 
maar ook hoe flexibel de mens is om daar op te reageren.” Melissa ziet het feest van 
Zorgkanjers Bedankt! ook als een manier om deze periode af te kunnen sluiten en het 
een plekje te kunnen geven. “We hebben veel moeten doen het afgelopen jaar. Het was 
ontzettend heftig, maar we krijgen er wel wat voor terug.”   

Voorbeelden van de kleine, lieve 
attenties die de bewoners en het 
personeel van De Wilgenpas een 
warm gevoel gaven in de coronatijd
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Jeroen van de Pavert is eigenaar van het bedrijf Van de Pavert 
Beveiliging in Duiven. Jeroen werkt al sinds 1993 in de beveiliging. 
Hij startte met zijn partner Levine zijn eigen bedrijf in 1999. 
De nieuwe generatie, zijn zoon Yannick, zit inmiddels ook in het 
bedrijf. Hij heeft diverse studies achter de rug op het gebied van 
Brandbeveiliging en Cyber Security in Amerika. Jeroen draagt het 
project Zorgkanjers Bedankt! een warm hart toe en heeft daarom 
geheel kosteloos de beveiliging van de  kraam van Zorgkanjers 
Bedankt! uitgevoerd. “Het is onze manier van goodwill en sociale 
betrokkenheid bij dit mooie project,” aldus Jeroen van de Pavert. 

Eerste en oudste beveiligingsbedrijf

Jeroen: ”We zijn het eerste en oudste beveiligingsbedrijf in Duiven. Van 
de Pavert Beveiliging is een technisch beveiligingsbedrijf. We leveren 
alarmsystemen, brandbeveiligingsapparatuur, camerasystemen, 
toegangscontrole, kluizen, maar ook bouwkundige beveiligingen. 
Kortom, we kunnen in alle beveiligingsvraagstukken voorzien. We 
zijn daarvoor volledig gecertificeerd. We zitten vooral in de regio, 
maar werken ook landelijk. In ruim 20 jaar tijd hebben we een goede 
naam en bekendheid opgebouwd.”

Hart onder de riem

Jeroen kwam als huisinstallateur van de 
panden in het Horsterpark in aanraking met 
Zorgkanjers Bedankt! via André Oudendag. 
“André heeft, met zijn politieachtergrond, 
veel raakvlakken met beveiliging, dus ik 
kom hem regelmatig tegen. We hebben 
een goed contact en toen hij me vertelde 
over het project Zorgkanjers Bedankt! had 
ik daar meteen sympathie voor. 
Wat André en zijn vrouw doen voor het 
Horsterpark, vooral het werken met men-
sen met een verstandelijke beperking, daar 
heb ik veel bewondering voor.  Mijn oudste 
zoon Joris heeft een verstandelijke beper-
king en woont in Elver (begeleiding- en be-
handelcentrum voor mensen met een ver-
standelijke beperking) in Nieuw-Wehl. 

In het begin van de coronatijd kon ik mijn 
zoon zo’n twee maanden niet ontmoeten. 
Dat heeft veel impact op hem gehad, maar 
ook op ons als gezin. Je krijgt dan van dichtbij 
te maken met alle coronamaatregelen en 
ook met de zorg voor je eigen zoon. Je ziet 
dat het voor deze groep mensen moeilijk is 
om te begrijpen wat corona is en waarom er 
zoveel maatregelen worden toegepast. Heel 
veel mensen in deze instellingen hebben 
daar last van. De structuur, die zo belangrijk 
is voor mensen met een verstandelijke 
beperking valt weg of verandert ineens. 
Het is toch wel een hele taak om, in zo’n 
crisis, als corona, daar als zorgmedewerkers 
mee om te gaan. Ik wil die mensen dus ook 
graag een hart onder de riem steken.”

        “We hebben de kraam van   Zorgkanjers Bedankt! beveiligd”
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Zorg ontlasten

Beveiliging valt onder de cruciale 
beroepen. Jeroen: “We hebben niet 
stil gezeten, maar er waren natuurlijk 
wel de beperkende maatregelen. 
Erg veel last hebben we er niet van 
gehad, maar er waren tijden dat 
we elkaar niet op kantoor konden 
ontmoeten, niet bij elkaar in de 
auto mochten zitten enzovoort.  We 
hebben als van de Pavert Beveiliging 
zeker te maken met de zorgsector. Zo 
zijn we al 15 jaar de huisinstallateur 
voor o.a. het Slingeland Ziekenhuis 
in Doetinchem, GGZ en voor alle 
locaties van de woonzorggroep van 
Elver. 

We hebben het ook wel drukker 
vanwege corona, omdat we naast 
de criminaliteit de apparatuur ook 
in kunnen zetten in andere situaties, 
zoals het efficiënter patiënten 
kunnen monitoren in ziekenhuizen. 
Die ontwikkeling is er natuurlijk al, want deze technische apparatuur wordt op veel 
plaatsen ingezet, zoals bijvoorbeeld bij het openen van bruggen.  Je kunt door het 
inzetten van de juiste technische middelen de medewerkers in de zorg ontlasten in een 
crisissituatie als corona. Het biedt veiligheid op een andere manier.”

Beveiliging kraam Zorgkanjers Bedankt!

Voor de inbraak en vernieling van de kraam van Zorgkanjers Bedankt, eind mei, heeft Je-
roen geen goed woord over. “Het is schandalig dat zoiets gebeurt. In de kraam ligt niets 
van  waarde. Het heeft zo’n groot effect op de mensen die daar werken. Het is juist voor 
mensen met een verstandelijke beperking heel ingrijpend. Het geeft ze een gevoel van 
onveiligheid op hun werkplek en veel onbegrip: ‘Wie doet dat nou?’’

Na het incident met de tijdelijke kraam van Zorgkanjers Bedankt! is de verkoopkraam 
beveiligd, en zijn er diverse extra maatregelen genomen. Dus, de vandalen zijn bij deze 
gewaarschuwd! 

Meer informatie over Van de Pavert Beveiliging vind je op hun website.
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Samen zorgen we er voor dat ‘Dank je wel!’ Samen zorgen we er voor dat ‘Dank je wel!’ 
van Paul & Margit wordt gehoord!van Paul & Margit wordt gehoord!

Paul Mulder schreef, in opdracht van Zorgkanjers 
Bedankt!, het lied ‘Dank je wel!’ 
Een welgemeend bedanklied voor alle zorgkanjers 
en met name voor de zorgmedewerkers in Duiven en 
Westervoort.

TV-Oranje laat elke dag, 24 uur lang, clips zien van 
Nederlandse muziek. Elke dag, tussen 18.00 uur en 
19.00 uur is er een Verzoekparade. Jij kunt bepalen 
of het nummer van Paul en Margit te zien is op TV-
Oranje, door dagelijks te stemmen tussen 17.00 uur 
en 17.59 uur. 

Ga naar de website van TV-Oranje en breng je stem 
uit op Paul en Margit!
Je kunt op de papieren flyer de QR-code gebruiken. 

MMaarrMMeeRR  PPrroodduuccttiioonn  
Opnemen van muziek en zang is onze passie!  

www.marmerproduction.nl  

 

 
Paul Mulder - handgemaakte muziek 

www.paulmuldermuziek.nl  Dank je wel!

Breng jij 
ook je stem 

uit?
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Angst en onwetendheid verandert in  creatief omgaan met de situatie 
ygo Stoetman: “Ik vind het fijn om iets te doen voor de maatschap-
Berry van Beek is manager van Funeral Assist in Gelderland. Funeral Assist biedt 
ondersteuning voor uitvaartondernemingen, zoals het verzorgen, vervoeren en 
opbaren van de overledene tot de administratieve zaken. Corona heeft een duidelijk 
effect gehad op begrafenisondernemers en ander personeel dat betrokken is bij 
begrafenissen. Als manager van Funeral Assist kan Berry daar over mee praten.

Gebrek aan persoonlijke beschermingsmiddelen, angst en onvoldoende kennis van 
feiten is het eerste wat Berry noemt. “In het begin van corona waren er nog geen goede 
mondmaskers voor ons beschikbaar. Die waren, en dat is ook logisch, vooral bestemd voor de 
mensen die op de Intensive  Care werkten. Maar begrafenisondernemers, die de personen 
die overleden waren aan corona moesten verzorgen, waren ook bang om ziek te worden. 
Er was zo weinig bekend. Ze hadden veel vragen over de besmettelijkheidsgraad van het 
virus, want ze moesten onder andere de overleden mensen ophalen uit verpleeghuizen 
en verzorgingshuizen. Ze moesten echt de brandhaard in. Ook waren er praktische 
vragen. Bij de eerste coronadode liepen we tegen deze zaken aan. In het uitvaartcentrum 
in Duiven kan iedereen worden opgebaard en kan er afscheid worden genomen. Maar 
toen vroegen we ons af: ‘Hoe moeten we de kist neerzetten? Kan het virus er dan niet 
uitkomen?’ Medewerkers waren angstig, maar het werk moest wel gebeuren. 

Laboratoriummaskers

Het was mijn taak, als leidinggevende, om bij de feiten te blijven en uit te zoeken wat 
feiten en wat fabels zijn. Ik had daarom ook goede contacten met de GGD. Via die weg 
konden we goede voorlichting geven om de medewerkers gerust te stellen.” 
Het was in de beginperiode heel moeilijk om aan goede mondkapjes te komen, vertelt 
Berry. Dat moeten mondkapjes van goede kwaliteit zijn, want er zijn medewerkers die de 
aan corona overleden personen ook aan moeten kleden om ze toch met respect te kunnen 
begraven of cremeren. Berry heeft al vrij snel speciale laboratoriummaskers uit Duitsland 
laten komen. Deze maskers worden gebruikt door mensen die met virussen en bacteriën 
werken en zijn dus echt veilig. Daardoor kon de zorgverlening aan de overledenen op een 
goede manier doorgaan.

“De plechtigheid is soberder, 
maar vaak met meer diepgang.”

Foodtrucks

Er zijn duidelijk meer mensen overleden in het afgelopen jaar. In het begin van 2020 
was het vergelijkbaar met de griepgolf in 2018, maar vanaf november-december waren 
er aanzienlijk meer sterfgevallen. Berry: “Het werk is ook complexer. Je moet van te voren 
een overall aan doen, mondkapje om en beschermingsbril opzetten. Dat kost ook meer 
tijd dan bij een ‘normaal’ sterfgeval. Wat ook meespeelde is dat er maar een beperkt 
aantal mensen bij de uitvaartplechtigheid aanwezig mochten zijn. Dat wisselde in het 
begin ook heel sterk. Dus we moeten steeds de website van de overheid raadplegen. 
Horeca mocht ook niet meer. We mochten geen koffie met broodjes serveren. Maar je 
wordt wel steeds creatiever. De laatste paar maanden maken we gebruik van speciale 
foodtrucks waar koffie en broodjes kunnen worden gekocht. Deze kan op buitenlocaties 
worden neergezet waar mensen bij elkaar komen na de uitvaart, bijvoorbeeld in een 
grote tuin of op de begraafplaats zelf. Zo bootsen we toch een beetje de situatie van voor 
2020 na.” Berry van Beek,  manager van Funeral 

Assist in Gelderland
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Drive-through

Funeral Assist was een van de eerste die een drive-through organiseerden, zodat mensen 
afscheid konden nemen van de overledene. Daarvoor is een grote zwarte paviljoentent 
aangeschaft, met daarin een stellage voor de kist, plateaus voor de bloemen en stoelen 
voor de nabestaanden. Auto’s kunnen door deze tent rijden. Zo is er toch een waardig 
afscheid mogelijk. Het hele gebeuren rondom de uitvaart is wel veranderd en een aantal 
van die veranderingen zullen wellicht blijvend zijn. Persoonlijk contact blijft belangrijk 
rondom de uitvaart, maar veel gaat er ook online in de uitvaartbranche, zoals het uitzoe-
ken van een kist en de kaarten. 

Afscheid in kleinere kring

Berry heeft zelf geen direct contact met de nabestaanden. Wel hoort hij de verhalen van 
zijn medewerkers. “Moeilijke momenten zijn wel dat er tijdens zo’n uitvaart geen fysiek 
contact mogelijk is. Het troosten van nabestaanden door middel van een hand op de 
schouder of een knuffel is haast niet meer mogelijk. Maar er zitten ook de mooie verha-
len bij. De plechtigheid is weliswaar soberder en met een kleiner gezelschap. De gasten 
worden met meer zorg en aandacht geselecteerd, dat zijn dan toch de mensen die het 
dichtst bij de overledene staan. Daardoor komt het allemaal dichter bij de kern met meer 
diepgang tijdens de uitvaart. Dit zou wel een tendens kunnen worden, een condoleance 
voor de grotere groep mensen en de uitvaartplechtigheid zelf in een kleinere kring. Ik 
merk bijvoorbeeld wel dat er steeds meer gebruik wordt gemaakt van het uitvaartcen-
trum in Duiven. Dat is een klein centrum, met plek voor ongeveer vijftig mensen. De 
diepgang, de intiemere sfeer, de rust en de ruimte, dat spreekt de mensen toch wel aan. 
Mensen ervaren nu ook wel: het hoeft allemaal niet zo groot en zo massaal. Ze hebben 
door de kleinere uitvaartplechtigheden ook wel een referentiekader en kiezen bewuster 
voor de kleinere diensten.”
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Goed initiatief

Ook begrafenisondernemers en hun medewerkers zijn zorgkanjers, vindt Berry. Zij ver-
zorgen de overledenen en ondersteunen de nabestaanden. Hij vindt het dan ook een 
goed initiatief dat er voor alle zorgkanjers in de gemeenten Duiven en Westervoort een 
feest wordt georganiseerd. 

Afscheidshuis De Liemers

25



 Bram: “Nederland was ziek en de mensen  moesten eerst weer beter worden.”
 Een interview met Bram Derksen en zijn begeleidster Mariëlle van Schoonhoven
 Tekst en foto: Elvira Bronkhorst 

Bram Derksen (25 jaar) woont begeleid op de Hamersestraat in Westervoort en werkt 
in het Theepaviljoen. Hij vertelt dat hij, door corona, ineens niet meer naar zijn werk 
en naar zijn “eigen huis” kon in de eerste lockdown. Nederland ging ‘op slot’ en voor 
Bram werd dit zichtbaar doordat ook de poort van het Theepaviljoen op slot ging. 
Of, zoals Bram zegt: “Nederland was ziek en de mensen moesten eerst weer beter 
worden.” 

In die eerste lockdown woonde Bram weer even thuis bij zijn ouders, broer en zus. De hele 
dag thuis zijn vond hij maar saai. Hij was in die tijd dan ook boos op meneer Rutte die 
alle regels opstelde. Zijn familie bedacht allerlei klusjes voor hem om zo toch structuur 
aan de dag te brengen, vertelt Mariëlle, zijn begeleidster van de Hamersestraat. Eén van 
de klusjes was bijvoorbeeld de hond uitlaten en dit deed Bram veel en graag. Hij maakte 
dan vaak een rondje door het Horsterpark om even bij zijn geliefde werkplek te kijken en 
hoopte dat hij snel weer aan het werk kon.

Structuur verdwenen

Mariëlle: “Het was een rare periode voor de bewoners en voor ons. Ineens bleven de 
bewoners thuis bij hun ouders en werd de groep gehalveerd. Daar waar anders een 
duidelijke dagplanning was, verdween ineens de structuur uit het leven van de bewoners. 
Van gezamenlijk eten moesten ze op de kamer eten en was het groepsgevoel dus weg. 
De contacten die er waren, werden letterlijk afstandelijker. We merkten op dat er bij de 
bewoners onrust over de situatie ontstond. Sommigen kregen last van paniekaanvallen 
of werden erg bang om ziek te worden.” Dag- en nachtritmes verschoven en tegelijkertijd 
werd de controle op elkaar vergroot. 

Bram was dan ook blij toen in de zomer van 2020 weer wat meer mogelijk was en de 
dagbesteding weer ingevuld kon worden. Toen tijdens de tweede lockdown de horeca 
weer gesloten werd is er bij het Theepaviljoen een Dickens2Go kraam neergezet. De 
“speciale medewerkers” van het Horsterpark stonden samen met vrijwilligers in de kraam 
en hadden zo  weer contact met de gasten van het Horsterpark. Bram was dan ook het 
liefst weer buiten bezig bij het paviljoen om alles netjes te houden. Samen met zijn papa 
heeft hij ook in de kraam gewerkt, vertelt hij trots. 

“Met oma in de kraam.”

15.000 zakjes bloemenzaad

En nu de kraam omgebouwd is naar de Zorgkanjers Bedankt! kraam staat hij iedere 
maandag samen met oma in de kraam. Bram vind het leuk om te helpen met de acties 
voor het feest. Hij vertelt aan Mariëlle dat hij samen met leerlingen van het Candea 
College 15.000 zakjes bloemenzaad en flyers heeft gemaakt. Maar het allerfijnste vindt 
hij nu dat de mondkapjes weer af mogen en de bezoekers weer naar het park komen. Dat 
alles weer ‘gewoon’ wordt. 

Mariëlle geeft aan dat de regels, die iedere keer weer bijgesteld werden, door de bewoners 
eigenlijk vrij makkelijk geaccepteerd werden, ook al waren ze niet altijd makkelijk uit te 
leggen. Gezamenlijk eten kon niet meer met de hele groep, stoelen werden gelabeld, de 
groepswandelingen konden niet meer in de grootte die men gewend was. Begeleiders 
en bewoners hebben hier hun weg in gevonden. Maar ook zij zijn blij dat er weer meer 
mogelijk is en organiseren voor hun bewoners binnenkort een barbecue waar iedereen 
al naar uitkijkt.  

Het feest wat georganiseerd wordt voor de zorgkanjers is door Mariëlle en haar collega’s 
met enthousiasme ontvangen. Alhoewel Mariëlle aangeeft: “We deden gewoon wat 
gedaan moest worden.”

Bram en zijn begeleidster Mariëlle
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Eten van Uit MaMa’s Keuken
Waar denk jij aan als je denkt aan eten van MaMa?
Wij denken aan een heerlijk ruikende keuken, gevarieerde en gezon-
de maaltijden, diverse groenten en bereidingswijzes, maar bovenal de 
liefde waarmee MaMa dit bereidt. 

Het afgelopen jaar stond zorgen voor elkaar centraal. Iedereen heeft 
dit op zijn of haar eigen manier gedaan. Werken in de zorg, funge-
ren als mantelzorger, zorgen voor je eigen gezin, klaarstaan voor al je 
dierbaren, rekening houden met iedereen om je heen: thuis, op je werk 
en in je naaste omgeving. Nu is het tijd om weer even voor jezelf te 
zorgen. Ga aan de slag met een zomerstamppot. 

Ziet het er niet lekker uit? Kijk voor het recept op de volgende pagina.

Zomerstamppot
(voor 4 personen)

Ingrediënten
• 500 gram snijbonen
• 1 kg kruimige aardappels
• 300 gram spekjes
• 2 puntpaprika’s
• 1 gele ui
• Scheutje (lauwwarme) melk
• Klontje (room)boter
• Peper 
• Zout 

Bereiding
• Kook de aardappels gaar.
• Kook de snijbonen gaar.
• Snijd de ui fijn en snijd de puntpaprika’s in stukjes.
• Bak de spekjes lekker krokant en bak op het eind de ui 

en puntpaprika mee. 
• Giet de aardappels en snijbonen af.
• Stamp de aardappels fijn en maak er een smeuïge puree 

van door er melk en boter aan toe te voegen. 
• Schep de snijbonen en het groentemengel met spekjes 

erdoorheen. 
• Breng de stamppot op smaak met wat zout en peper.

Deze stamppot is lekker met bijvoorbeeld een gehaktbal, 
cordon bleu of een stukje vis. 

Eet smakelijk!

Wil je jezelf nog meer verwennen? Hier werken wij graag aan mee. 
Zo bereiden wij wekelijks verse maaltijden, hebben we een divers 
taartenaanbod en verzorgen we op aanvraag een heerlijke high tea. 
Bekijk onze social-mediakanalen voor meer informatie of stuur een 
berichtje naar 06 825 452 56. Je kunt ook de QR-code scannen.

      
    

    
    

    
    

    
    

 U
it 

de
 re

ce
pt

en
ho

ek
... 

28



  Acties om geld in te zamelen voor   het feest van Zorgkanjers Bedankt! 
ygo Stoetman: “Ik vind het fijn om iets te doen voor de maatschap-

Er zijn verschillende activiteiten georganiseerd om geld in te zamelen voor het grote 
feest van Zorgkanjers Bedankt! Ook zijn er veel mooie donaties binnengekomen van 
verschillende organisaties. In dit magazine willen we daar kort wat aandacht aan 
geven door middel van een fotoreportage.

Onverwachte donatie

Totaal onverwacht kregen we een telefoontje dat Ondernemend Westervoort ons een 
donatie wilde geven voor het feest van Zorgkanjers Bedankt! Wat een mooi gebaar!

Zorgkanjers Bedankt! mocht uit handen van Arjan Koenen (bakkerij Koenen) en Monique 
Schriever (Schoonheidssalon Odeon) een cheque van €760,-  ontvangen.

Bijenhotels

Op een mooie zomeravond hebben een aantal vrijwilligers bijenhotels gemaakt voor de ver-
koop in de Zorgkanjers Bedankt! kraam. Dit is een van de activiteiten die gedaan worden om 
zoveel mogelijk geld binnen te halen voor het feest.
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MKB-rally

Zondag 13 juni was de MKB-rally. Zo’n 25 prachtige auto’s hebben daaraan meegedaan. 
Leerlingen van het Candea College zorgden, vanuit de Maatschappelijke Diensttijd, er-
voor dat iedereen een flyer en een blikje pepermuntjes kreeg van Zorgkanjers Bedankt!  
en ze maakten ook de foto’s. Van het MKB mochten Zorgkanjers Bedankt! het mooie be-
drag ontvangen van  €2538,-.
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Even puzzelen...
Je kunt nog steeds loten kopen om mee te dingen naar de prachtige prijzen van winkeliers 
en andere bedrijven in de gemeenten Duiven en Westervoort. Koop de loten bij de kraam 
van Zorgkanjers Bedankt! of online via de website. De loten kosten €2,-  per stuk.

Wat dacht je van die mooie hoofdprijs: een mooie e-bike, aangeboden door Liemers 
Fietsen.

Maar ook de andere prijzen zijn de moeite waard: Kvik Quocker, Cobb Barbecue, Ski-
cursus, Personal Training, tuinstoelen, friteuse, parasol, campingstoelen, cadeaubon voor 
de kapper en nog veel meer prijzen, aangeboden door winkeliers en bedrijven uit de 
gemeenten Duiven en Westevoort.

Verloting Zorgkanjers Bedankt!

Zorgkanjers Bedankt!

Loteri j

Hoofdprijs: electrische fiets, aangeboden 

door Liemers Fietsen!

Trekking: tijdens de 1e feestavond 

 

€2,-- per lot                  
    Lotnr:

Lotnr:

Naam

Woonplaats

Telefoonnummer

Zorgkanjers Bedankt!Loteri jHoofdprijs: electrische fiets, aangeboden 

door Liemers Fietsen!
Trekking: tijdens de 1e feestavond 

 

€2,-- per lot                      Lotnr:

Lotnr:
Naam

Woonplaats
Telefoonnummer

Koop loten van Zorgkanjers Bedankt! Win prachtige prijzen!Koop loten van Zorgkanjers Bedankt! Win prachtige prijzen!

Hoofdprijs
E-bike

Kvik 
QuookerCobb

Barbecue

Tuin-
stoelen Camping-

stoelen

Ski-
cursus

Personal
Training

Friteuse

Parasol

Kappers-
bonnen

....en nog veel meer prijzen met dank aan de winkeliers ..en nog veel meer prijzen met dank aan de winkeliers 
en bedrijven uit de gemeenten Duiven en Westervoorten bedrijven uit de gemeenten Duiven en Westervoortw
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Print deze pagina uit, vul de juiste woorden in. In het roze deel komt de oplossing van 
deze puzzel te staan.

Let op: sommige omschrijvingen zijn cryptisch. Het aantal letters staat tussen haakjes.

Succes!

1. Instelling waar zieke mensen worden verzorgd (10)
2. Medicijnmeester  (5)
3. Kan voorgeschreven worden als je ziek bent (10)
4. Zo enthousiast is men over het vliegveld (cryptisch, 8)
5. Bijdragen om een spanjaard te eren (cryptisch, 6)
6. Kansspel om mooie prijzen mee te winnen (7)
7. Injectie geven om ziekte te voorkomen (10)
8. Zeer moeilijke situatie (6)
9. Beschermingsmiddel (9)
10. Zieke vrouw (8)
11. Ongebondenheid (8)
12. Een digitaal ingediend voorstel kan gevoelig liggen (cryptisch, 6))
13. Ziekte veroorzaakt door het virus SARS-CoV-2 (6)
14. Grijze luchten leiden tot meer sympathie (cryptisch, 13)

https://zorgkanjersbedankt.nl/acties/loterij
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Op de achterzijde van dit blad staan de spon-
sors die het project mede mogelijk maken.
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Kleurwedstrijd
Knuffels zijn zo belangrijk in het leven van een mens. Corona maakte het een tijdlang 
haast onmogelijk om iemand te knuffelen. Toch kun je ook zonder iemand te omhelzen  
liefde uiststrooien. Net zoals deze leuke knuffelbeer. Lever de kleurplaat in bij de kraam 
van Zorgkanjers Bedankt!, in het Horsterpark. Wie weet win jij wel vier pannenkoeken in 
het Theepaviljoen. Of heb je liever een softijsje bij de kraam van Zorgkanjers Bedankt!. 
Dat mag ook. Wat jij het leukste of lekkerste vindt. 

Dus: print deze pagina uit (of neem hem mee bij de kraam) en kleur hem zo mooi moge-
lijk in. Schrijf je naam, emailadres en leeftijd er op en lever hem in. Succes!

Naam: 
Leeftijd:  

Emailadres
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• Ondernemend Westervoort 
• Business Club DVV Westervoort 
• Thuvine 
• Candea College 
• Saamborgh 
• Garage Vos 
• Makelaar Heilbron 
• Peter van Heteren, klusservice 
• Jansen Tractoren 
• Flex First 

...en nog vele andere sponsoren.

https://www.wta-bv.nl/
https://www.indoorski-arnhem.nl/
https://duiven.lions.nl/
https://www.liemersfietsen.nl/
https://www.dickensindeliemers.nl/
https://www.goedbeveiligd.nl/
https://www.kvik.nl/winkel-zoeken/kvik-duiven
https://www.mkbduiven.nl/

