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Van de 
redactie

We houden verbinding door samen 
te genieten van het moois dat er 
is deze herfst. Daarom dit keer 
vooral veel ruimte voor mooie 
afbeeldingen. Wandel bijvoorbeeld 
mee bij de natuurfoto’s van Peter 
Walhof. Laat je inspireren door 
Caren’s bloemen of de tekeningen 
die in het huis zijn gemaakt. 
Ga kunst kijken bij de expositie.

En tussen deze beelden door kun je 
lezen over het reilen en zeilen rond 
onze locaties in Vorden.

Veel inspiratie gewenst voor deze 
herfst! 
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meer oog gehad voor wat nodig 
was voor anderen? Kun je iets 
doen om meer in balans te komen?  

Door te ontvangen en te delen 
vindt een uitwisseling plaats. 
Hebben we contact. Door jouw 
tekening of jouw woorden in dit 
Prikkelblad. Maar uitwisseling is 
alleen mogelijk omdat jij en jij en 
u en jullie dit Prikkelblad lezen. 
Net zoals de goede daad van Maar-
ten mogelijk werd gemaakt door 
de bedelaar; door de halve mantel 
aan te nemen.

je tenen loopt ben je het aan jezelf 
verplicht om ‘nee’ te zeggen. Als 
je veel zorg nodig hebt en je bent 
je daarvan bewust geeft het een fijn 
gevoel om ook iets te geven aan 
diegene die voor jou zorgen. 

Delen en ontvangen. En daar een 
balans in vinden. Soms gaat het 
vanzelf. Bijvoorbeeld als je met 
vreugde iets aan het doen bent 
waar anderen ook plezier aan 
beleven. Bloemen in huis halen, 
of tekenen, een lied zingen of een 
maaltijd bereiden. Of andersom: 
door voor een ander te zorgen krijg 
je zelf ook een goed gevoel. Maar 
helaas lukt het niet altijd om het in 
balans te houden.

Je kunt er elke dag even bij stil 
staan: hoe staat het met jouw ba-
lans tussen geven en ontvangen?  
Heb je de afgelopen tijd vooral 
voor jezelf gezorgd? Of heb je 

delen
Mirjam Ganzevles

Het is de tijd van Sint Maarten. 
Hij gaf de helft van zijn mantel 
weg om de bedelaar te beschermen 
tegen de koude en hield de andere 
helft zelf. 
In deze tijd houden we fysieke 
afstand. Dat doen we om de ander 
te beschermen voor het geval wij 
covid-19 onder de leden zouden 
hebben, maar ook om onszelf te 
beschermen, voor het geval die 
ander het bij zich draagt. 

Zorgen voor de ander en tegelijker-
tijd zorgen voor jezelf. Het is soms 
best moeilijk om daar een balans in 
te vinden. 
Als je collega ziek is wil je graag 
inspringen om er te zijn voor wie 
dat nodig heeft. Maar als je al op 

Dit schilderij is van 
Egbert Modderman 
voor de Martinikerk in 
Groningen
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even langs maar het was niemand 
minder dan Tina Turner ging uit 
haar dak bij de stal! 

Cas, Martijn en Marina sloten 
de avond af. De avond werd 
gepresenteerd door Irma de Jonge 
van het Regionale Inspectie 
Vijfsprong Maatregelen. Zij zag 
erop toe dat alles ontsmet was en 
er niet te veel gelachen werd. 
En Gijs zorgde voor het geluid op 
deze vrolijke avond.

Culturele commissie
Marianne, Lotte en Mirjam
Hogeman Wolsink Ganzevles

Vanwege de maatregelen is er wei-
nig te beleven op cultureel gebied. 
Wat zijn we blij dat het toch gelukt 
is om het Open Podium te houden. 

We genieten 
nog lekker na 
van de fantas-

tische acts met deze 
foto’s. (Helaas niet van 
elke act).

De eerste act was al 
meteen super; Marina, Thijs en 
Miranda zongen de sterren van 
de hemel! Ook werd er gezongen 
door Lourens, de Keejas, Thijmen 
en Pippa, die zichzelf ondertussen 
begeleidde op gitaar!
Martijn haalde alles uit de kast bij 

een nummer van 

de Lion King, Piet trakteerde ons 
op een act van Hans Teeuwen en 
Astrid droeg voor uit eigen werk.

We genoten van het meedoen met 
de groep van het Kleine Huis. 
Toen het donker was keken we 
naar een fantastische dansact 
waarin allerlei werkgebieden van 
de Vijfsprong 
te zien waren. 
Jaques Brel 
kwam nog 
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duidelijk, dat Hij het was die aan 
de poort zat. Maarten besluit vanaf 
dat moment zijn leven geheel te 
gaan wijden aan Christus; gaat uit 
het leger en doet afstand van alle 
pracht en praal. 
Dit is in het klein hetzelfde beeld 
als in het verhaal van de Vierde 
Koning. Daarin gaat net als de 

drie koningen nog 
een vierde koning op 
pad om het Christus 
kind te vereren (Drie 
koningen 6 januari). 
Deze vierde koning 
echter vindt Christus 
pas wanneer Hij aan 
het kruis hangt. Al zijn 
geschenken heeft hij 
op weg naar Christus 
aan zijn noodlijdende 
medemens geschonken. 
Hij verontschuldigt zich 
dan tegenover Christus. 
Christus echter geeft 

zwaard zijn mantel in tweeën en 
geeft de helft aan de bedelaar. ‘s 
Nachts in een droom, verschijnt 
Christus aan hem en maakt hem 

Sint Maarten is een heilige. Hij 
was dus een mens, die heilig 
verklaard is. Maarten was een rijke 
Romeinse leger officier, die dapper 
en moedig steeds vooraan 
ging in de strijd. Hij was 
echter ook gehard en 
verbitterd door het leven 
wat hij leidde. Eens komt 
hij moe en afgemat terug 
van een gevecht. Hij komt 
aan de poort en ziet daar 
een bedelaar zitten. Vaak 
zat die daar, maar nooit 
schonk Maarten hem 
enige aandacht. Maar als 
door een flits of ingeving 
wordt hij zich bewust van 
die bedelaar. Hij stopt en 
snijdt met zijn scherpe 

Het Open Podium was de laatste 
activiteit met Laura Driessen. Nu 
bestaat de culturele commissie uit 
ons drieen. 

Omdat er zo weinig activiteiten 
waren, en daarom ook weinig 
kosten, hebben we kunnen 
investeren in een eigen 
geluidsinstallatie. Dus we kunnen 
niet wachten tot alles weer kan en 
we eindelijk disco’s kunnen geven 
waarbij ook mensen uit het dorp 
kunnen komen.

De komende tijd moeten we nog 
improviseren. Voor Sint Maarten 
en het Sinterklaasfeest hebben we 
een mooi alternatief bedacht.
In huis zorgt Martijn dat de 
jaarfeesten niet ongemerkt voorbij 
gaan. 
Hierbij het stuk uit Maartjes boek 
over Sint Maarten om elk huis vast 
te inspireren.

SINT MAARTEN 11 NOVEMBER
Maartje van Binsbergen

20 maart
  17:45 maaltijd             19:30 uur concert

concert
Robbert van Steijn, piano                                                                                                                                            

Irene van den Heuvel, cello 
werken van o.a. R.Schumann, J.Brahms en B. Martinu 

toegangsprijs €25,- inclusief maaltijd 
(alleen concert: €15,-)

kaartverkoop en meer info: 
evenementen@urticadevijfsprong.nl Reeoordweg 2a Vorden

Vijfspron
gEvenement

donderdag 2 april
  19:15 inloop met koffie & thee             

19:30-20:30 uur bingo

bingo
Een ontmoetingsavond voor mensen 
van de Vijfsprong, de Enk, de Zon en 

de Raadhuisstraat! 

toegangsprijs €5,- Reeoordweg 2a 

Lepelsnijden?
We willen graag gaan lepelsnijden met Sjors en Job van VersHout. Dit zou kunnen 
op de donderdagen 7  en 14 mei. Het kan doorgaan bij 20 deelnemers. Doe je mee?

Deze activiteiten konden niet 
doorgaan. Maar: wat in het vat 
zit....
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rijp is geworden. Daar een lichtje 
in laten branden. Een eerste vonk 
op weg naar Advent en Kerst. De 
bieten en knollen zijn echter nogal 
weerbarstig en om die reden hollen 
we meestal een pompoen uit. Die 
heeft alleen de hele zomer in de 
zon liggen rijpen… Let op juist 
gebruik van messen en gutsen. 

Er zou misschien ook eens wat 
anders gedaan kunnen worden 
in het licht van naastenliefde en 
delen met elkaar. Het is een goed 
begrijpbaar menselijk thema. 
Wat zouden we kunnen delen? 
En met wie? Wat hebben wij in 
overvloed? Je zou ook het beeld 
van St Maarten met de bedelaar 
kunnen verbeelden ergens buiten 
in de schemer. Erheen wandelen 
met onze lichtjes b.v. Er kunnen 
ook jampotjes beplakt worden met 
zijdevloeipapier voor de wandeling 
over het erf op Kerstavond. 

voor de liefde, het licht in ons. Als 
we alles weggeven leven we zelf 
in duisternis. Als we onszelf niet 
goed verzorgen kunnen we ook 
niet voor een ander zorgen.

VOORBEREIDING/
VERDIEPING SINT MAARTEN
Met St. maarten is het 11 
november geworden en is het 
buiten vaak al behoorlijk koud. 
De eerste nachtvorsten staan 
voor de deur en natte sneeuw 
en herfststormen. De meeste 
gewassen zijn van het land. Nu 
gaan tenslotte nog de knollen en 
bieten uit de grond voor de vorst 
intreedt. Het proces wat binnen 
onszelf aan het plaatsvinden is: het 
innerlijk licht begint te groeien, 
kan als beeld meegenomen worden 
bij het uithollen van een biet of een 
mooie gele koolraap. Het gewas 
dat in de donkerte van de aarde 

dan als antwoord: “Al wat gij aan 
uw medemens hebt gedaan, hebt 
gij aan mij gedaan”. Die vierde 
koning is voor ons mensen een 
beeld van hoe wij in het licht van 
de liefde voor elkaar in het leven 
kunnen staan. 

In het verhaal van Sint Maarten, als 
ook in het verhaal van de Vierde 
Koning, gaat het over de pure 
naastenliefde. De naastenliefde 
vanuit het licht van Christus, 
de belangenloze liefde voor de 
ander (zie ook de gelijkenis van 
de barmhartige Samaritaan in het 
nieuwe testament. Lukas 10 vers 
25 t/m 35). Ieder mens heeft in 
spirituele zin geschenken van licht 
bij zich. Echter het bijzondere van 
St Maarten was, dat hij zijn mantel 
in tweeën deelde. Hij deelde 
dus; gaf niet de hele mantel weg. 
Hij hield dus ook een stuk voor 
zichzelf. Die mantel is het beeld 

doppen en soepjes maken van niet-
verkoopbare groenten.

Aarzel niet om ons te vragen, we 
vinden het leuk om met klusjes te 
helpen!

goed is, maken we fietstochten 
op de ‘fietstreintjes’. Wat is dat 
genieten voor iedereen. Vaak 
namen we in de zomer koffie mee 
om die ergens halverwege de 
route op te drinken. Soms op het 
Hofhuis, soms in het bos.

We maken een rondje in de 
groentetuin om te zien hoe alles 
groeit, knuffelen de nieuwe kalfjes 
en helpen mee de koeien ophalen.
Het is een fijne ervaring voor alle 
deelnemers om zich onderdeel te 
voelen van het bedrijf.
 
Nu het kouder wordt zijn we 
druk met allerlei activiteiten 
binnen, zoals zelf zeep maken, 
lavendelzakjes, kaarten en zelf 
papier maken van maisbladeren. 
Appelmoes maken en noten kraken 
voor de koekjes die we bakken.
Ook helpen we de tuinders met 
knoflook pellen, droogbonen 

De Perenboom 
bloeit- het hele 
jaar door!

We maken lange wandelingen, 
bewonderen paddenstoelen en 
mooie herfstbladeren. Verzamelen 
kastanjes en zaaddozen om op ons 
herfsttafeltje te leggen.

Als het weer en de temperatuur 
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een tijd zal duren dat er maar 
drie klanten tegelijk in de winkel 
kunnen. Daarom zijn we nog 
bezig met het creëren van een 
droge, comfortabele zitplek voor 
onze geduldig wachtende klanten 
buiten. 

Tot ziens in de winkel of elders op 
het erf!

Hartelijke groet, 
Het winkelteam

We zijn heel blij dat onze 
vertrouwde klanten blijven komen 
en dat steeds meer nieuwe klanten 
onze winkel weten te vinden. Wel 
is het jammer dat de gezelligheid 
ietwat verminderd is door de 
maatregelen. De gesprekken tussen 
klanten onderling, het bakje koffie 
na het winkelen met iets lekkers, 
gezellig met een vriend of familie 
tijd nemen om een leuk cadeautje 
uit te kiezen, die mooie echte 
'tijd' wat onze winkel juist extra 
bijzonder maakt is er nu helaas 
even niet.  

Het ziet er naar uit dat  het nog 

houden. Maar al te graag wilden 
wij onze klanten in deze tijd 
blijven voorzien van gezonde, 
vitale voeding. We moesten het 
wel doen zonder onze vertrouwde 
collega's Arjan, Miranda & Piet. 
Dat was wennen, hun inzet, 
enthousiasme en vertrouwde 
aanwezigheid vielen opeens weg. 
Gelukkig konden ze na een tijdje 
weer helpen opstarten en afbouwen 
en vanaf juni weer volledig aan de 
slag op hun vertrouwde post. 
Het was hard werken, maar de 
grote dankbaarheid van onze 
vaste en onze nieuwe klanten dat 
we open zijn gebleven gaf ons 
vleugels. 

De winkel 
Daisy Gyselinck

2020 kunnen we nu al een heel 
bijzonder jaar noemen voor 
iedereen, en zeker ook voor de 
winkel:
Er was een bruiloft (gefeliciteerd 
Lisanne & Jarno) en er werden 
twee baby'tjes geboren (welkom 
James en Lena), er werd na jaren 
studeren een diploma behaald 
(van harte Jinte!), nieuwe leden 
kwamen ons winkelteam verster-
ken (wederom welkom Nadja en 
welkom Semm, zoon van Nadja, 
op zaterdagmiddag).

Sinds maart is het druk in onze 
winkel, bij vlagen hartstikke druk. 
Na de eerste schrik bij het landen 
van het virus in Nederland, en de 
lock-down op het erf, besloten we 
toch om onze winkel draaiende te 

dus als je ook iets hebt voor de 
nieuwsrubriek horen we het graag.

www.urticadevijfsprong.nl

Website

Heb je de nieuwe website van 
Urtica De Vijfsprong al bekeken?

Er staan steeds nieuwe dingen op, 
onder NIEUWS kun je elke week 
weer andere artikelen lezen.

We maken de website met elkaar, 
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werk wat je thuis in je vrije tijd en 
uit jezelf maakt of hebt gemaakt. 

Dat kan van alles zijn. Schilder- 
teken- en boetseerwerk, 
hout- en linosnede, brei, weef 
of borduurwerk, gedichten,  
beeldhouw- en  knutselwerk.  Ik 
kan om het schilder- of tekenwerk 
een mooi passe-partout snijden. 
Wij verheugen ons nu al op al het 
werk wat er binnen gaat komen. 

Graag inleveren voor 24 november 
ivm eventuele passe-partouts die 
gesneden moeten worden. 

Mede namens Chantal,  
Maartje van Binsbergen.

Het werk van Marianne Plug 
wat nu te zien is in de Pentaan is 
helemaal geïnspireerd op onze 
boerderij en wat zij daar allemaal 
tegen kwam op haar wandeling 
over het erf en gesprek met Guus. 
Haar werk is dus speciaal voor 
ons gemaakt. Zij schrijft er zelf 
ook over in dit Prikkelblad. Kom 
eens een kwartier eerder naar een 
vergadering en loop eerst ook daar 
eens even naar binnen!  Het werk 
hangt er tot 28 november. 

Dan, vanaf 5 december, willen we 
graag weer een tentoonstelling in 
gaan richten van allerlei creatieve 
kunstuitingen van onszelf. En met 
‘onszelf” bedoelen we alle mensen 
die verbonden zijn met Urtica. 

Dus bewoners van de boerderijen, 
de buitenhuizen, dagbesteders, 
alle medewerkers, vrijwilligers 
en  stagiaires. Het gaat hierbij om 

De prachtige expositie van Herman 
Smith (zoek hem nog eens op via 
internet ) heeft inmiddels plaats 
gemaakt voor totaal ander en 
blij werk van Marianne Plug  uit 
Zutphen. 

Een groot schilderij van Herman is 
op de boerderij gebleven en heeft 
een mooie plek gekregen in de 
nieuwe Roos aan een grote witte 
wand bij de appartementen op de 
boven verdieping. Er hangt ook 
nog steeds een prachtig drieluik 
van hem in de stal bij de koeien! 
Een ode aan de koeienhorens. 
Die zal t.z.t verwijderd worden, 
dus kom zeker eens even langs 
wandelen bij de koeien nu het er 
nog hangt. 

Kunstexposities in de Pentaan
Maartje van Binsbergen

Nu te zien bij De Vijfsprong: de 
speelse expositie KIJK, gemaakt 
door beeldend kunstenaar 
Marianne Plug. Ze maakte 
de expositie speciaal voor De 
Vijfsprong. Ze keek rond, nam 
foto’s en sprak met medewerkers. 
Dat leverde veel inspiratie op.

Marianne: “Het was heel leuk om 
op die manier te werken, want zo 
keek ik niet alleen met mijn eigen 
ogen, maar kreeg ik ook iets mee 
van hoe anderen deze plek ervaren. 
Ik vroeg me bijvoorbeeld af hoe al 
die verschillende ‘stukjes’ van het 
bedrijf (de winkel, de kaasmakerij, 
de stallen, de weilanden, de 
pluktuin…met ook nog twee 
wegen er dwars doorheen) een 

Expositie KIJK
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geheel blijven. ‘Nou,’ zei Krista, ‘ 
door de mensen. Die lopen van de 
ene plek naar de andere.’ Dat vond 
ik een mooi gegeven: de mens als 
verbindende schakel. 

Mensen zijn natuurlijk ook heel 
verschillend. Matthijs vertelde me 
dat dat soms wel eens lastig is: 
sommigen zijn snel, anderen wat 
langzamer. Samenwerken is best 
een uitdaging. Maar leuk is het 
wel, zeker op zo’n dynamische 
plek als De Vijfsprong! 
Hoe blijf je dan bij jezelf, vroeg ik 
me af, te midden van al die drukte. 
Hoe raak je zelf niet versnipperd? 
‘Door de koeien’, zei Guus. ‘Die 
geven rust, en ritme. Ze moeten 
gewoon weer iedere dag gemolken 
worden…’

En zo nam ik de thema’s mensen, 
verbinding, dynamiek, verschillen 
in tempo, rust en koeien mee in 

Kijkvragen 

1.
Welke plekken en   voorwerpen herken je in de collages?

2.
De stipjes                                    staan voor mensen
De kronkellijn                             staat voor een omweg,    
     even kletsen, hoi!               
De rechte lijn                              is doelgericht
Op welke lijn lijk jij?

3.
Sommige stipjes zijn niet met een lijn verbonden aan een ander stipje, 
maar staan los. Horen die dan nog bij het geheel?

4. 
Kijk naar de acht collages in de grote lijst. 
In welke herken je mensfiguren?

5.
Op de grote collage zonder lijst mag je zelf lijnen tekenen!

Welke dingen horen bij elkaar, en 
waarom?
Bijvoorbeeld: 
het zijn allemaal groenten, 
of: ze hebben dezelfde vorm
of: ze hebben dezelfde kleur
of: ze zijn allemaal van metaal
of: ze zijn allemaal eetbaar
of:….. 

Er zijn vele verbindingen mogelijk!

de tekeningen en collages. Maar 
uiteindelijk gaat het bij deze 
tentoonstelling, eigenlijk bij alle 
tentoonstellingen, vooral om 
kijken. 
Met andere ogen kijken. Om je 
heen kijken. Dingen herkennen. 
Ineens iets zien wat je eerder niet 
zag. Tenminste, ik hoop dat de 
expositie dat effect heeft. Want 
goed kijken, echt kijken, dat is zo 
waardevol! Voor de mensen van 
De Vijfsprong zelf is het extra 
leuk, want die zullen veel kunnen 
herkennen van hun eigen plek. 
Om een handje te helpen bij het 
kijken, heb ik een aantal kijk-
vragen gemaakt. Ook is er een 
collage waar je zelf op mag 
tekenen! Ik hoop dat iedereen er 
veel plezier aan beleeft.”

KIJK is te zien t/m 6 november.
Meer werk van Marianne: www.
drawingsinspace.wordpress.com



18 19

Bootjes
van Sterre 
Ameling 
(mede-
werkster 
zuivel en 
huis)

webinar
Op 29 oktober heeft een webinar 
plaats gevonden van BD grondbe-
heer en de BD vereniging met als 
thema Continuiteit en vitaliteit van 
biodynamische landbouwgrond. 

Astrid van Zon is een van de spre-
kers. Ook Luc Ambagts vertelt en 
hij vertelt over compost, het laatste 
project van Derk Klein Bramel.

Het is alsnog te bekijken op 
https://www.youtube.com/
watch?v=lyQWrpOSwNY
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Omdat we 
vanwege het 
hele Corona 
gebeuren niet op 
vakantie konden, 
hebben we uitjes 
georganiseerd. De 
meiden zijn o.a. 
naar de bioscoop 
geweest en naar 
Avonturenpark 
Hellendoorn. Op 
de Veluwe hebben 

we een huifkartocht gemaakt, 
waarbij de kinderen zelf mochten 
mennen. Dit was een groot succes! 

Na de zomervakantie kwam 
iedereen weer in het schoolritme. 
De kinderen waren blij dat ze hun 

Wat was het een warme zomer. 
De kinderen hebben dan ook vaak 
in de tuin in de badjes gezeten 
en gespeeld. En natuurlijk zijn 
ze ook naar het zwembad in 
Vorden geweest en naar het 
Bronsbergermeer. Dat was dolle 
pret!

De Kleine Koning
bericht van Humphrey Scipio

klasgenoten weer zagen. 

In oktober is Eleonora 18 
geworden en is een week na 

haar verjaardag verhuisd naar 
Beekbergen, waar ze het heel fijn 
heeft. 

Bewonersvakantie de Roos 
september 2020
Silvia van Dam

Van maandag 14 september tot en 
met vrijdag 18 september zijn we 
een midweek op vakantie geweest 
naar een huisje in Drenthe.

Stefan, Barbara, Tijmen, Pippa, 
Martijn, Marcel, Arnoud, Sibe en 
Xander gingen allemaal mee. Ook 
Suzanne, Carlijn en Andre waren 
erbij. 

Van alles hebben we gedaan: 
Zwemmen met een glijbaan, lekker 
uitgeslapen (alleen niet toen de 
bouwvakkers ’s morgens al heel 
vroeg bij ons huisje aan het werk 
waren), gewandeld in Assen, 
lekker shoppen en naar Slagharen 
geweest.

Groetjes van de Roosjes
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werkt projectmatig met en op 
verschillende afdelingen.

Haar contract loopt tot september 
2021. Dan moeten de teams 
zelfsturend werken! 

Daarna wil ze samen met haar 
partner Damiëtte naar Zeeland 
verhuizen!
Ze verlangen beide naar het wonen 
aan of bij de kust.

Sandra is 3 jaar geleden in oktober 
weggegaan van de Vijfsprong. 
“Ik heb er gewerkt van jan 2007 
tot oktober 2017. Ik begon als 
personeelsadviseur en vanaf 2013 
was ik ook coördinator wonen.”
Ze heeft een periode gesolliciteerd 
maar er kwam niets passends 
voorbij. Dat vond ik niet erg, ik 
heb wel genoten van die negen 
maanden. 

In september 2018 is Sandra als 
project coördinator begonnen 
bij Tactus verslavingszorg. Een 
organisatie met 1300 medewerkers 
in Oost Nederland.

Ook daar zijn ze bezig met 
zelfsturend werken. Sandra 
werkt op de afdeling HR. En 

Hoe is het nu met ....Sandra Meijs?
Interview door Caren van Lammeren

“Urtica de Vijfsprong” van Jasmin Haye (vrijwilligster in huiswerkgebied uit Duitsland)
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deeltaken waarin iemand zich ‘als 
een vis in het water’ voelt.

Nabootsen om in te leven
“Je gaat anderen nabootsen”, zegt 
Thijs, “en dat is heel handig want 
dan weet je hoe je iets
Marianne: “Je probeerde Henks 
manier na te doen. Zo kon je 
precies voelen hoe Henk dat doet. 
Inlevend waarnemen noemen we 
dat, je doet dat nabootsen niet 
zomaar! Het heeft een bedoeling. 
Je wil iets meer te weten komen 
van die persoon.”

Trainingsdagen met projectpartner 
in Duitsland
Martijn vertelt hoe hij in een busje 
mee geweest is naar Duitsland, 
(om met een afvaardiging 
van medewerkers en cliënten 
van Urtica de Vijfsprong naar 
een training met een van de 
projectpartners te gaan red.) 

‘Inclutrain ervaringen’.

Eerst even een kleine opfrisser. 
Inclutrain, waar ging dat ook 
alweer over? Inclutrain is 
gebaseerd op de gedachte dat 
ieder mens een eigen manier 
heeft waarop hij de dingen 
doet. Dat eigene van iemand 
(de handelingsimpuls genoemd) 
wordt zichtbaar in elke beweging 
die iemand maakt. Hoe hij loopt, 
veegt, kneed, uien schoonmaakt, 
houthakt, een streep schildert op 
papier; in alle bewegingen wordt 
de specifiek aan deze persoon 
verbonden handelingsimpuls 
zichtbaar.

Als je als begeleider deze 
handelingsimpuls kan opsporen 
door je goed in te leven kan je de 
vaardigheden afleiden die hiermee 
in verbinding staan. En daarmee 
vind je de beroepsonderdelen of 

Op de website van antropos.nu 
staat een artikel van Danja van der 
Meer over Inclutrain. Dat artikel 
mogen we hier opnemen:

In eerdere Veldverkenningen 
kwam de gedachte achter 
Inclutrain en de methodiek aan 
de orde. In deze derde en laatste 
veldverkenning hierover, spreekt 
Antropos.nu met deelnemers over 
hun ervaringen.

Thijs, Martijn en Marianne zitten 
al op mij te wachten aan de grote 
tafel in de kamer van Astrid van 
Zon. Zij zijn alle drie deelnemer 
aan het Inclutrain traject bij Urtica 
de Vijfsprong. Thijs en Martijn zijn 
cliënten, Marianne is werkleider. 
Ik spreek met hen over hun 

Inclutrain met het voordoen, uitleggen, 
iemand het zelf laten 
verzinnen. Daarna deed de 
kok het voor. Ons Duitse 
avontuur is nog maar een 
aanzet geweest. We zijn er op 
Urtica mee door gegaan.
Het mooie van die reis vond 
ik, dat er gelijkwaardigheid 
ontstond. We deden het met 
elkaar. Deze lijn trekken we 
nu op Urtica door.”

Cliënten en werkleiders 
onderzoeken samen elkaars 
handelingsimpuls
Marianne:” Ja, hoe doet 
iemand het? Dat is een hele 
belangrijke vraag. En hoe 
sluit je daarbij aan als je een 
cliënt iets wilt leren? Hoe 
moet je hem een handeling 
aanleren? Je probeert mee 
te bewegen met iemands 
voorkeur, en niet tegen de 

naar een klein dorpje in de buurt 
van Berlijn. “Het heeft indruk 
gemaakt”, zegt hij. ”Er waren 
veel bijeenkomsten, je moest veel 
luisteren. Ik heb meegedraaid in 
twee werkgebieden. In de keuken 
en in de tuin.”

Thijs: “Ik moest een begeleider 
nabootsen. Hij deed voor hoe 
hij zand schept voor het circus. 
Ik moest het nabootsen. Mijn 
begeleider was er trots op hoe ik 
het deed.”

Marianne: “We gingen op een van 
die trainingsdagen wortels snijden 
voor de middaglunch.
Je kon je buurman nadoen, maar 
de de wortels moesten ook zo goed 
mogelijk gesneden worden. Dus 
hoe doe je dat, hoe schil je? Snijd 
je in kleine of grote stukjes? Dat 
is ook een kant aan de zaak.” We 
experimenteerden als werkleiders 

foto: Peter Walhof
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De projecten die ingediend zijn 
door diverse instellingen worden 
ondersteund in hun uitwerking, 
zodat het werkzaam kan worden.
Binnen Urtica worden voor 
alle deelnemers aan het werk 
portfolio’s gemaakt die door 
middel van het inlevend 
waarnemen richting krijgen. 
Werkleiders en deelnemers 
trainen gezamenlijk. Daarbij mag 
opgemerkt werden dat het ook voor 
een team waarin medewerkers, in 
dit geval werkleiders, met elkaar 
samenwerken een mooie wijze is 
om meer naar elkaars wijze ‘hoe 
je in het werk staat’ te kijken. We 
kunnen hier nog lang mee voort 
om met elkaar naar ieders eigen 
kwaliteit te kijken. Met deelnemers 
en met medewerkers."

niet alles kan wat gevraagd wordt. 
Daar beginnen we nu door het 
werken met de handelingsimpuls 
zicht op te krijgen. De cliënt kan 
vaak bepaalde deelvaardigheden 
uitvoeren en maar niet alle 
vaardigheden die bij een bepaald 
beroep horen. B.v. voor het 
beroep van de zuivelaar kan 
iemand bepaalde vaardigheden 
tekortkomen. Maar hij kan wel 
flessenspoeler zijn, zoals Martijn.”

Portfolio
Als de handelingsimpuls duidelijk 
is en de wijze waarop iemand 
het beste kan leren naar voren is 
gekomen dan maakt de bewoner 
samen met de werkleider zijn 

portfolio. Het portfolio wordt 
geschreven in de ik-vorm ook al is 
het geschreven door of met behulp 

In plaats van beroepen, onderdelen 
van beroepen als uitgangspunt 
nemen
Marianne: ”We wilden graag een 
antwoord vinden op de vraag hoe 
je de cliënt toch in een beroep 
werkzaam kan krijgen waar hij 

haren in te strijken. Het fijne 
is dat we dit onderzoeken met 
werkleiders en cliënten die elkaar 
goed kennen. Ook cliënten geven 
aan elkaar terug hoe zij zien dat 
iemand dingen doet. Om dit met 
elkaar te kunnen doen is heel 
waardevol.”

• Tot slot wordt wat niet werkt 
beschreven, b.v.: ‘Uitleggen werkt 
voor mij niet.’ en ‘Als iemand gaat 
uitleggen dan….’
Martijn moet weer nodig verder 
met zijn taken in de Zuivel, en 
Thijs gaat weer verder in de tuin. 
We ronden af. Je kunt nog wel de 
film bekijken.

https://youtu.be/WHcwjvvwUM4

Nawoord van Astrid van Zon, 
bestuurder Urtica de Vijfsprong:
"Inmiddels is dit inclusieve 
trainen ook als project 
“beroepsontwikkeling door middel 
van inclusief trainen” gaande bij 
“Volwaardig Leven”, een initiatief 
van VWS. De inzet van VWS is 
om het persoonsgericht werken 
en de eigen regie van mensen 
met een beperking te versterken. 

van een begeleider.’

• Eerst worden één of enkele 
positieve voorbeelden gegeven van 
een project waar de betrokkene 
trots op is. Deze voorbeelden zijn 
zeer concreet. Je kunt voor je zien 
wat er gebeurt. In verschillende 
situaties verschijnt dezelfde 
vaardigheid.

• Vervolgens wordt de eigen 
kwaliteit, het vermogen beschreven 
in werkwoorden.

• Daarna volgt een korte 
beschrijving van hoe de ander zich 
kan verbinden met dit vermogen 
en wat de betrokkene helpt om zijn 
vermogens te versterken:
‘Ik werk het beste als je ..... met 
mij ...’. De manier waarop de 
betrokkene kan bijdragen aan een 
taakgebied wordt zichtbaar.
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Het maandagmorgen ritueel van 
Caren van Lammeren

Elke maandag morgen zorg 
ik voor een nieuwe aanvoer 
van prachtige bloemen uit de 
pluktuin. Zonnebloemen, zinnia’s, 
afrikaantjes, strobloemen, 
boekweit, cosmea, korenbloem, 
calendula, oregano, hemelsleutel, 
herfstaster en amaranth.
Er was de hele zomer en zelfs 
nog een stuk van de herfst een 
overdaad aan bloemen!

Bij de kringloop heb ik mooie 
vazen gekocht. Ik zorg dat ze goed 
schoon zijn. 

In elk geval wil ik op de plaatsen 
waar veel mensen komen een groot 

Bloemen boeket neerzetten.
En op de kantoren een kleiner 
vaasje met een knipoog.
Om de kantoor mensen ook even 
naar buiten te lokken en ze te 
laten genieten van al het moois zo 
dichtbij!

Ik oogst de bloemen met een goede 
snoeischaar. Ik kies bloemen uit 
met een lange steel, maar ook 
kortere bloemen. Dan heb ik al een 
idee van hoe ik ze ga schikken.

Buiten op een tafel stal ik alles uit.
En dan begint het leukste 
onderdeel! Combineren.... 

Op de foto’s het resultaat van één 
ochtend.
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zorgt elk jaar voor een piek in de 
verkeersslachtoffers.

Een aanrijding met overstekend 
wild is geen pretje en kan veel 
schade opleveren. Om maar niet 
te spreken van het dierenleed wat 
daarmee gepaard gaat.
Wie een dier aanrijdt, is strafbaar 
als dat niet bij de politie wordt 
gemeld. Na de melding stuurt de 
politie een jager of faunabeheerder, 
die op dat moment ‘dienst heeft’ 
naar de plek van het ongeluk. Die 
verlost het dier uit zijn lijden als 

“Het lijkt wel een landingsbaan...”, 
zei laatst een buurtbewoner.

Of de nieuwe wildspiegels beter 
functioneren dan de oude weet ik 
niet. Wel is het zo dat de laatste 
jaren op dit stuk, voor zover 
bekend, geen aanrijdingen met 
overstekend (ree-)wild meer 
hebben plaatsgevonden.
Toch mogen we niet te vroeg 
juichen. Het is bekend dat er bij 
het wild een vorm van gewenning 
optreedt. Ook het veranderen van 
de zomertijd naar de wintertijd 

reflector. De koplampen van een 
passerende auto zorgen hiermee 
voor een felle lichtflits in het bos 
en het veld naast de weg. Dat moet 
zorgen voor het afschrikken van 
het wild.
Op stukken met meer risico van 
overstekend wild (meestal de 
stukken door het bos) hebben we 
de blauwe paaltjes neergezet en 
langs gedeelten met minder risico 
de oude, met de spiegeltjes.

Als bestuurder vallen die blauwe 
reflectoren in het donker erg op, 
vooral als je met groot licht rijdt. 

dankzij een initiatief van de 
Wildbeheereenheid (een regionaal 
samenwerkingsverband van 
jachtaktehouders) en gefinancierd 

door de gemeente Bronckhorst.
Het aantal aanrijdingen, met vooral 
reewild, was op dit stuk weg 
namelijk groot: soms drie per jaar.
Er stonden hier en daar wel 
wildspiegels, maar het waren er te 
weinig en het waren ‘oude’ model-
len, exemplaren met roestvrijstalen 
spiegeltjes. De nieuwe paaltjes 
hebben een halfronde, blauwe 

Noaberpraat: LANDINGSBAAN
Gosse Terpstra

Het is miezerig weer, maar Pieter 
gaat onverstoorbaar door. Met een 
natte spons maakt hij de blauwe 
reflector van een wildspiegel 
schoon en met een snoeischaar 
knipt hij daarna wat overhangende 
takken weg van een struik langs de 
berm. Ik maai met de zeis het hoge 
gras, de brandnetels en de bramen 

rondom het paaltje weg.
Pieter logeert bij zijn oma, mijn 
overbuurvrouw, en ik heb hem 
gevraagd mij deze middag te 
helpen. Als (klein-)zoon van een 
jager en zelf met veel gevoel voor 
de natuur, doet hij dat graag.
Vandaag controleren we, zoals 
elk jaar, de wildspiegels langs 
de Galgengoorweg, vanaf De 
Vijfsprong richting Lochem. 
Kapotte exemplaren worden 
dan vervangen of hersteld, de 
reflectoren worden schoongemaakt 
en begroeiing die in de weg staat 
wordt weggehaald.

Ruim drie jaar geleden hebben 
we langs dit stuk van de 
Galgengoorweg meer en nieuwe 
wildspiegels neergezet. Dit 
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dat nog nodig is en zorgt voor de 
afvoer.
Doodgereden wild mag dus niet 
voor eigen consumptie of verkoop 
meegenomen worden en valt onder 
stroperij.
Soms gebeurt het dat een zogende 
reegeit wordt aangereden. Met 
behulp van een hond wordt dan 
geprobeerd de achtergebleven 
kalveren te vinden om ze naar een 
dierenopvang te brengen.

In je eentje kun je niet de hele 

Ze weet het! Het moet haast 
wel, anders zou ze toch niet 
zo blijven kijken.
Verstijft blijf ik staan, mijn 
benen als lood zijn genageld 
aan de grond. 
Ik wil me losmaken van haar 
blik maar het lukt me niet. 
Ze heeft me in de tang. Haar 
ogen zo dwingend en tegelijk 
zo wezenloos. Wat wil ze dan 
toch?
Ik zie niks anders meer als 
blauwe, diep blauwe ogen die 
me doen verzuipen, naar adem 
happen tot ik stik. Maar ze 
mag dit niet winnen, ze mag 

mij niet winnen, nog niet!
Dus ik kijk terug. Het onzichtbare 
lijntje tussen onze beide ogen staat 
strak gespannen. Bijna magisch. 
Verder is het stil.
Haar ogen verraden niks. Geen 
teken van zwakte, een gevangenis 

2 paar ogen staren elkaar aan. 
Houden elkaar gevangen. Wat zien 
die ogen? Wat geven de andere 
ogen prijs? Wie is wie? Wie is 
waar? Welk paar ogen verteld 
het verhaal? Is er een verhaal? 
Sprekende ogen kijken elkaar 
zwijgend aan, indringend.

ze…? Nee, onmogelijk!
Mijn hart klopt in mijn keel. 
Ik slik moeizaam. 
Een huivering trekt door me 
heen.
Ze staat daar, stil. Ze kijkt. 
Roerloos.
Haar ogen verraden niets 
maar houden me gevangen.
Hoelang staan we hier nu al? 
Wat wil ze nou toch?
Tijd vervaagd. De wereld 
om ons heen draait als een 
razende, een draaimolen op 
hol.
En wij zijn de spil, de as waar 
al het andere om draait.
We beseffen het niet, ons 
spel duurt voort. Het is of we in 
een glazen stolp zitten. Alleen wij 
twee. Verstilt in de tijd. Het is geen 
spel! Dit is echt. 
Ik geef me niet gewonnen. Niet 
zomaar.

Kort verhaal: 

Een ogenblik , 
een impasse
Chanltal Buyendijk

Haar koele blauwe ogen kijken me 
aan. Niet zomaar even maar heel 
diep intens. Ze kijken en nemen 
me op.
Haar ogen nemen me gevangen. 
Haar blik gericht op mij, op een 
punt voorbij de pupillen van mijn 
ogen. Ze kijkt naar binnen, ze kijkt 
naar mij.
Weet ze het?
Ik kijk haar recht aan en probeer 
niks prijs te geven. Hoe doe je dat? 
Ze kan het toch niet weten? Toch?
Haar blik is standvastig en 
dwingend. Ik voel het al doe ik net 
of het er niet is.
In mijn hoofd ga ik angstvallig 
alles na. Zou het toch kunnen dat 

wereld verbeteren. Door het 
plaatsen en onderhouden van de 
wildspiegels proberen we hier in 
het klein ons mooie Galgengoor zo 
leefbaar mogelijk te houden.
En Pieter ... die draagt zijn steentje 
bij, in de regen met een natte spons 
en een snoeischaar !
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geen bodem, geen grond.
Dan.
Opeens een klap; de grond.
Alles valt stil. Vertraagd komt mijn 
hoofd op de grond en stuitert weer 
op.
Om me heen glasscherven.
Rinkelend.
Weer kom ik met mijn hoofd op de 
grond.
“Zij wint, zij wint……..zij”.
En dan is het stil, oorverdovend 
stil.
Het is donker, het licht is uit en ik 
lig op de grond.
Zij is weg.
De Spiegel gebroken.

dringt het tot me door. Ik voel me 
draaien, de wereld staat stil maar ik 
tol rond. Het lijkt of er geen grond 
meer onder mijn voeten is. Val ik?
De grond is weg onder mijn 
voeten, zomaar. En ik val.
Er is geen grond, geen bodem. Ik 
val sneller en sneller. Probeer me 
vast te grijpen maar er is niets. Ik 
val!!! Mijn handen graaien om me 
heen, zoekend naar houvast, naar 
iets.
“Zij wint! Zij wint!”

Ik val dieper en dieper en 
wanhopig sla ik mijn armen wild 
om me heen. Maar er is niets. 
Leeg. In paniek kijk ik omhoog, 
steeds minder licht.
Ik voel haar op me neer kijken met 
een triomfantelijke glimlach rond 
haar mond.
“Zij wint!! Zij wint!”
Steeds verder val ik, om me heen 
steeds minder licht en nog altijd 

zonder deur, zonder raam. Ik hou 
vol, ik ga dit winnen. Ze kan het 
gewoon niet weten, onmogelijk, 
het kan niet!
Tijd verstrijkt. Hoeveel? Ik heb 
geen idee. Tijd is geen gegeven. 
Enkel die harde blauwe ogen. 
Poelen des doods. Maar ik weiger 
erin te verdrinken! In stilte vecht 
ik voor mijn leven en blijf kijken. 
Ookal suizen mijn oren en kloppen 
de aderen bij mijn slapen. Ik win! 
Ik win!

Opeens verbreekt een donderslag 
de oorverdovende stilte.  
“KABOEM!”
Mijn hart staat stil, Mijn adem 
stokt, ik knipper met mijn ogen, 
de wereld stopt met draaien, we 
hebben het hart van de orkaan 
bereikt.
Gegil? Hoor ik gegil? Het lijkt 
zo ver weg. Een kreet ontsnapte 
uit mijn eigen keel. Veel later 

Deze ijsvogel 
zag ik tijdens een 

wandeling in 
Twente boven het 

riviertje de Dinkel” 
Marianne Hogeman

(werkleider huis)
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Dit alleen geneest,
wanneer in de spiegel van de 

mensenziel
de hele gemeenschap zich vormt

en in de gemeenschap
de kracht leeft van ieder individu.

Veel medewerkers kennen 
deze spreuk. Regelmatig 
klinkt de spreuk doordat het 
gemeenschapsleven belangrijk is 
binnen Urtica. Het is een spreuk 
die Rudolf Steiner ooit gemaakt 
heeft voor ontwikkeling van 
individu en gemeenschap. Het 
motief voor ontwikkeling naar 
zelf ondernemende teams heeft 

Het waarom van de ontwikkeling naar 
zelfondernemende teams
Door Astrid van Zon

direct met deze spreuk te maken. 
Het zichtbaar worden van ieder 
individu binnen de gemeenschap, 
zowel cliënten als medewerkers 
wordt door zelfonderneming 
gestimuleerd. Het betekent 
dat ieder individu vanuit de 
eigen kracht en kwaliteit naast 
kwetsbaarheid aanwezig kan zijn. 
De verandering naar de zelf 
ondernemende teams betekent iets 
voor de cliënt, de medewerker en 
het team en de organisatie. 

Voor de cliënt betekent het:
Goede zorg                                                                                                                                             
- Behoud van goede zorg in een 
veranderende maatschappij. De 
goede zorg is persoonsgericht 

en eigen regie staat centraal. 
Het zorgen dat de cliënt zich 
kan ontwikkelen op de gebieden 
die hij/zij belangrijk vindt staat 
centraal.  

Gemeenschap
- Cliënt en medewerker 
zijn onderdeel van dezelfde 
gemeenschap in een volledige 
gelijkwaardigheid. Dialoog is een 
middel om de gelijkwaardigheid te 
borgen. 

Flexibiliteit
- Zelfondernemende teams kunnen 
flexibeler inspelen op vragen die 
de cliënt heeft. 
Ieder in zijn kracht. Eigenaarschap.

staan stimuleren elkaar.

Flexibiliteit
- Door 
verantwoordelijkheden 
lager in de organisatie 
te leggen kan Urtica 
beter inspelen op 
ontwikkelingen in de 
omgeving.

Gemeenschapsvorming
- De gemeenschap 
en de relatie van de 

gemeenschap met de omgeving 
wordt versterkt. 

Uitstraling
- Een gemeenschap die krachtig is 
straalt dit uit naar de omgeving. 
De waarden die binnen Urtica 
leven hebben een direct verbinding 
met de zelfonderneming. De 
zelfonderneming ondersteunt die 
waarden in de praktijk te leven. 

zichtbaar in het eigen team en de 
organisatie.

Voor de organisatie betekent het:
Groter draagvlak
- Het draagvlak wordt vergroot 
door verantwoordelijkheid breed 
te dragen en beslissingen samen te 
nemen in het team. 

Elkaar stimuleren
- Medewerkers die in hun kracht 

- Versterken van de 
eigenheid en sociale 
vaardigheden vanuit 
gelijkwaardigheid. 

Voor de medewerkers en 
de teams betekent het:
Groei en ontwikkeling
- Door 
verantwoordelijkheid 
te dragen kunnen 
medewerkers en teams 
groeien in eigen kracht. 
Door open ruimte kan 
talent zich ontwikkelen. 

Benutten van kennis en 
vaardigheden
- Kennis en vaardigheden van 
medewerkers worden optimaal 
benut en vanuit talenten kunnen zij 
bijdragen. 

Gemeenschapsvorming
-Medewerkers worden meer 

foto: Peter Walhof
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Nieuw begin voor 
Dinie!
Natascha Looman

11 jaar geleden maakte Dinie Ankersmit haar 
entree binnen Urtica en kwam zij wonen op ’t 
Hofhuis. Dinie heeft genoten van haar tijd op ’t 
Hofhuis en in de verschillende werkgebieden van 
Urtica.  
 
De laatste tijd sprak Dinie steeds meer haar 
wens uit om op een groep te wonen met 
leeftijdsgenoten. Samen zijn Dinie, Lotte en Jos 
(haar partner) opzoek gegaan naar een woonplek 
die meer aansluit bij de wensen van Dinie. Deze 
plek is gevonden en toen ging het ineens heel snel!!

Dinie gaat op 3 november verhuizen naar Elzenbos 
in Brummen, dat is op een locatie van stichting 
Philadelphia. Dinie heeft al meerdere malen 
kennisgemaakt en heeft er veel zin in, maar 
tegelijk vindt zij het ook erg spannend. En als je 
aan Dinie vraagt wat zij het meest gaat missen, is 
haar antwoordt ‘’ik ga jullie allemaal missen van de 
Vijfsprong”.

En lieve Dinie, wat zullen wij jou gaan missen!!

Puzzel
Ergens in dit paddestoelenbos zit 
een beertje verstopt. Kun jij hem 
vinden?

En vind je ook de muis tussen de 
eekhoorns?
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om samen de oranje schatten tussen de bladeren te vinden 
en te koesteren om vervolgens te laten pronken op de tafels 
en in de pan. Wie weet welke oranje schatten wij bedoelen?

Ik ga nog leren om kaarsen te maken. Samen hebben we 
de winterpostelein en de veldsla in de kas geplant voor de 
komende winter. Binnenkort ga ik ook een dag bij Luscinia 
werken. Wat ik nog wel zou willen doen is met de kippen 
van de Vijfsprong leren werken.

In de tuin
Matthias Hartman en Anemoon van Buul

Ik ben Matthias Hartman, 19 jaar en ben in januari 
van dit jaar begonnen als stagiair in de tuin met de 
begeleiding van zorgboerderij ‘T Grievink en Op 
Weg Coaching. 
Sinds september ben ik officieel als dagbesteder in 
de tuin gaan werken met Anemoon als begeleider. 

Ik woon in Aalten samen met mijn moeder en 
jongere zusje van 17 jaar. Ik heb twee legkippen 
Guusje en Tooske en twee tropische kipjes Linda 
en Saartje. Ik ben graag bezig met jonge boompjes 
en plantjes uit het bos te halen om ze vervolgens 
in mijn eigen tuin te kunnen stekken. Het liefste 
zet ik mijn hele tuin vol.  Ik ben gefascineerd door 
verlaten spookplekken en bezoek deze graag om er 
naar te kijken. 

Ik werk graag in de tuin, hier heb ik ook bij de 
Vijfsprong de meeste affiniteit mee. We zijn volop 
bezig met het oogstseizoen. Prachtig vonden wij het 

foto: Peter Walhoffoto: Peter Walhof
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Nieuwe mensen (vanaf ongeveer 
afgelopen zomer):
Semm vd Berg voor de Vijfsprong

Jennifer Oosterholt bij Urtica

Benno van Witteloostuijn bij de 
Lelie

Denise Lijnse voor de 
Buitenhuizen

Leon Hoogeveen is weer terug bij 
de Kleine Koning na een  
onderbreking van ruim een jaar.
Ook Jennifer Oosterholt is bij de 
Kleine Koning gekomen.

Yvette Scheers loopt al langer stage 
en als invalkracht, ze is per   
november in dienst met   

in de winkel maar ook als inval 
begeleider.

Lidy de Haan is gestart als 
invalkracht voor de Roos.

Kortom veel nieuwe medewerkers 
in een relatief korte periode. Zeer 
welkom en fijn ter aanvulling op 
de teams!

vaste uren voor de werkgebieden 
en het huis.
Hoogkamp heeft Harrie Dunant 
er bij gekregen.  
 Kelly Westrik is gestart als 
ondersteunend orthopedagoog.

Jinte Teekamp kennen we ook 
al, ze is nu niet alleen inzetbaar 

Nieuwe medewerkers
Kees van Ginkel

Wat een 
troep! Ik ga 
Miep om hulp 
vragen.

Ha Molly, ik kom je 
helpen opruimen.

Wat 
heb je 
veel stof 
Molly.

 Rokjes die ik ooit 
nog wilde naaien.

Mondkapjes naaien!

Kapjes

Alles past weer in de kast 
Miep. Maar wat doen we 
met de stof die over is?
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Maar nu zie ik dat de natuur de 
kunstmatige wereld in zich op-
neemt; ze maakt geen onderscheidt 
tussen een baksteen en een kei.
Laatst zag ik in het bos een eek-
hoorntje. Het rende langs de stam 
van een grote beuk omhoog en 
bleef op een hoge tak even stilzit-
ten. Het keek naar beneden… naar 
mij.
Sinds ik weet dat ik ook natuur 
ben loop ik anders door het bos. Ik 
adem de herfstgeuren in, ik bewon-
der de kleuren, ik luister naar de 
vogels zoals ik dat altijd al deed 
maar nu stel ik mezelf daarbij de 
vraag: Ademt het bos ook mij in? 
Bewondert het bos mijn kleuren? 
Luisteren de vogels naar mij?
Door tegen mezelf te zeggen: “Ik 

Marianne Hogeman

Stel je voor: Je bent een slak en 
op een dag kom je je huisje uit-
gekropen, steekt voorzichtig en 
langzaam je voelsprieten op en wat 
denk je? …”Welverdorie, alle an-
dijvie opgegeten door de mensen!”
Dit najaar drong het voor het eerst 
tot mij door: Wij, mensen, zijn ook 
natuur. 
Ik hield me vanaf mijn 12e wel be-
zig met wat goed is voor de natuur 
en ik weet ook al heel lang dat wij 
(mensen) de natuur heel hard no-
dig hebben. Maar de natuur en de 
mens waren voor mij twee werel-
den: een natuurlijke wereld en een 
kunstmatige wereld. De natuurlijke 
wereld geschapen door een hogere 
wijsheid en de kunstmatige wereld 
geschapen door de mens.

Het Prikkelblad
Is een uitgave van Urtica De Vijfsprong.

De leef/werkgemeenschap
Urtica de Vijfsprong is een samengaan van 

zorginstelling Urtica en 
biologisch dynamisch bedrijf Stichting De Vijfsprong 

en bestaat sinds 1984.

Urtica De Vijfsprong biedt behandeling en zorg, aan mensen 
met een psychiatrische problematiek en aan mensen met een 

verstandelijke beperking. 
Het samen leven en werken staan hierbij voorop. Het boeren-

bedrijf is hierin de spil, antroposofie de inspiratiebron.

Meer informatie en aanmelden:
Voor informatie kunt u contact opnemen of een kijkje nemen 

op onze website. www.urticadevijfsprong.nl

Urtica De Vijfsprong
Reeoordweg 2a

Vorden
0575 553459

info@urticadevijfsprong.nl
foto: Peter Walhof

Wij zijn ook natuur! ben ook natuur” ben ik onderdeel 
geworden van het geheel en lijkt 
hóe ik ben belangrijker. Als ik kan 
kiezen of ik een baksteen ben of 
een kei; ben ik liever een kei.

Michael – st. Maarten – st. Nico-
laas – Kerst

Er woedt een strijd in mij
Ik overwin en ik wordt verslagen

Ik deel mijn rijkdom en ik ontvang 
in dankbaarheid

Ik speel voor jou en neem jou in 
me op

Ik heb je lief en ik ben liefde
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Urtica De Vijfsprong
Reeoordweg 2a
7251 JJ Vorden


