
Normaal gesproken staat de nieuwsbrief in deze tijd van het jaar in het teken  
van de naderende zomervakantie; genieten van rust, ontspanning en leuke activiteiten.  
 
Dit jaar is alles anders. Het afgelopen kwartaal stond helemaal in het teken van de 
coronacrisis, die een enorme impact heeft op ons allemaal en veel van iedereen vraagt.  

Wij zijn trots op onze medewerkers. Zij hebben zich sinds de sluiting van de locaties voor 
dagbesteding 24 uur per dag met hart en ziel ingezet voor onze bewoners.  
 
Wij zijn dankbaar voor de vele steunbetuigingen en 
blijken van waardering die wij hebben mogen 
ontvangen van ouders en familieleden van 
bewoners, ondanks hun eigen verdriet.  
Dit geeft kracht en energie om door te gaan.  
 
Maar wij zijn vooral trots op onze bewoners. 
Heel knap hoe zij zich hebben aangepast 
aan de vele veranderingen in hun leven. 
In deze nieuwsbrief delen zij volop hun 
verhalen en ervaringen. Wij wensen 
jullie veel leesplezier en bovenal wensen 
wij iedereen een mooie zomer in goede 
gezondheid toe.
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Wat zijn wij ontzettend trots op al onze bewoners. 
Het was afgelopen maanden een moeilijke tijd en 
dat is het nog steeds. Jullie konden je familie minder 
vaak zien en konden opeens geen uitstapjes meer 
maken. Sommigen konden helemaal niet meer naar 
het werk. Ook moesten we heel vaak de handen 
wassen. Maar wat hebben jullie je best gedaan met 
elkaar om er toch een gezellige tijd van te maken 
met de andere bewoners en de begeleiding. In alle 
woonhuizen is er veel afgeknutseld en veel tijd 
buiten doorgebracht.  De huizen onderling stuurden 
elkaar kaarten, in de buurt waren mensen betrokken 
en er is veel gesport. We zijn heel trots op jullie 
allemaal! 

Onze medewerkers hebben zich de afgelopen 
maanden onvermoeibaar ingezet voor onze 
bewoners. Dit is niet onopgemerkt gebleven, zoals 
blijkt uit de waardering die wij mogen ontvangen van 
ouders en familieleden van bewoners. De Raad van 
Toezicht spreekt ook haar dank en waardering uit:

Vanuit directe waarneming en uit de verslaggeving 
van de staf horen wij hoe jullie op vele creatieve 
manieren de aan jullie zorg toevertrouwde bewoners 
van ZorgWiel onder moeilijke omstandigheden 
ondersteunen in deze bijzonder nare tijd.

Hierbij wordt vaak uit het oog verloren dat jullie 
ook een eigen leven hebben met gezin en familie en 
realiseren we ons niet altijd dat dit een grote fysieke en 
mentale lenigheid van jullie vraagt om er toch steeds 
weer te zijn voor onze kinderen, broers of zussen.

Dit te doen vraagt compassie voor het vak en liefde 
voor de mensen die ons en hun naaste omgeving 
zo hard nodig hebben als het gaat om zorg en 
ondersteuning in het dagelijkse leven. 

In deze bijzondere en nare tijd zijn maatregelen 
getroffen die voor iedereen in onze samenleving 
moeilijk zijn en zeker voor de bewoners van onze 
wooninitiatieven.

Het missen van de kus en/of de knuffel komt voor hen 
extra hard aan en wordt wellicht geaccepteerd maar 
niet begrepen.
Jullie zijn er dan en vangen zo goed als mogelijk dit 
gemis en de vragen op en zijn de constante factor in 
hun leven.

Onze gedachten staan ook stil bij de huizen waar het 
virus heeft toegeslagen en het tragische overlijden van 
een bewoner van Octopus. Hier heeft de begeleiding 
met groot risico voor zichzelf en hun naasten zich op 
buitengewone wijze onderscheiden in de zorg die zij 
hebben geleverd.

Deze extra inzet kan niet geëist worden maar ontstaat 
vanuit een motivatie die een hele belangrijke drijfveer 
vormt en bepalend is voor de keuzes die we maken in 
ons leven.

Wij beseffen allen dat we er nog lang niet zijn en dat  
we een wellicht lange moeilijke weg nog te gaan 
hebben, maar op deze wijze zie ik die toekomst met 
veel vertrouwen tegemoet en dank ik jullie mede 
namens de voltallige Raad van Toezicht voor jullie inzet.

Wim F. Prins

Onze bewoners in de coronatijd 

Vanuit de Raad van Toezicht

Klik op deze button om het bericht     
samen met uw bewoner te beluisteren.

https://zorgwiel.nl/wp-content/uploads/2020/06/Luisterversie-Nieuwsbrief-Coronatijd-Final.mp3
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In memoriam Niels 
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Het was heel triest dat Niels Vink op vrijdag 3 april 
als gevolg van corona-besmetting is overleden.  
Niels had een ernstige, meervoudige beperking en 
dan is het extra verdrietig dat hij ons is ontvallen  
als gevolg van het virus. De moeder van Niels,  
Wilma Manders was twintig jaar geleden samen 
met Ria Nijssen (moeder van Juul in Octopus) 
initiatiefnemer van Octopus. Niels heeft bijna  
15 jaar in Octopus mogen wonen en daar een 
liefdevolle verzorging gehad. Hij heeft in die tijd  
heel veel lieve mensen aan zich weten te binden.  
De tekst van op de herinneringskaart van de  
familie van Niels schetst zo mooi en treffend zijn 
leven dat wij daar niets aan willen toevoegen  
en u daar graag deelgenoot van maken. Familie 
Manders, familie Vink en team van Octopus  
wensen wij heel veel sterkte om het verlies van  
Niels te verwerken en we hopen dat er naast 
verdriet ook steeds meer plaats mag zijn voor  
mooie en dierbare herinneringen. 



Bericht van Bert
 
Lieve mensen, 

Het was de afgelopen maanden een bijzondere en rare tijd om mijn 

werkzaamheden voor ‘onze club ZorgWiel’ af te ronden en afscheid 

te nemen. Het was fijn om nog twee maanden extra te hebben om alle 

werkzaamheden zorgvuldig over te dragen aan collega-stafleden en 

sommige werkzaamheden, waar ik nog middenin zat, zelf netjes te 

kunnen afwerken. 

Ik had mij de laatste periode van mijn werkzame leven anders 

voorgesteld, maar ik heb ontzettend genoten van alle kaarten, mailtjes, 

persoonlijke woorden en attenties die ik van bewoners, ouders/familie en 

collega’s mocht ontvangen. Heel hartelijk dank daarvoor. Het zijn voor 

mij dierbare herinneringen.

Warme groet,

Bert 

 

Woongroep De Vlinder
 
Op 1 september zal De Vlinder in Schaijk haar deuren 
openen. Een spannende tijd voor de 10 bewoners die hier 
met elkaar zullen gaan wonen en van De Vlinder hun thuis 
gaan maken. De voorbereidingen voor de opening zijn in 
volle gang. Op 2 juni heeft het ouderbestuur van Stichting 
Woongroep De Vlinder de samenwerkingsovereenkomst 
met ZorgWiel ondertekend. Wij kijken uit naar een mooie 
samenwerking met De Vlinder en heten de bewoners, hun 
ouders en het nieuwe team alvast van harte welkom! 
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Toon van Schijndel

Toon van Wingens  

en Hans Jansen



De afgelopen maanden hebben wij de Jaar-
verantwoording over 2019 afgerond. Zoals 
gebruikelijk begint de Jaarverantwoording 
met overleggen met de ouderbesturen van de 
woonhuizen. Zij krijgen inzage in de zorg- en 
begeleidingsuren die daadwerkelijk zijn geleverd  
in 2019 en inzage in de besteding van de zorggelden. 
ZorgWiel laat aan elk ouderbestuur zien wat 
we hebben ontvangen van de Zorgkantoren of 
gemeenten en waaraan dat geld is besteed.  
We hebben het jaar 2019 financieel heel gezond 
afgesloten. Daardoor kon er op stichtingsniveau  
een belangrijke stap worden gezet aan de  
opbouw van het stichtingsvermogen van ZorgWiel.
Uniek bij ZorgWiel is het feit dat positieve 
resultaten van woonhuizen deels worden 
opgenomen in de Jaarverantwoording als 
zogeheten bestemmingsreserve voor het 

betreffende woonhuis. We doen dat zodra een 
woonhuis twee jaar positief heeft bijgedragen 
aan de reservevorming van ZorgWiel. Deze 
bestemmingsreserves kunnen - wanneer nodig 
- worden gebruikt voor zorg gerelateerde zaken 
in overleg tussen de directie van ZorgWiel en het 
ouderbestuur van het betreffende woonhuis. 

Na de overleggen met de ouderbesturen heeft 
onze externe accountant de cijfers zorgvuldig 
gecontroleerd en de formele accountantsverklaring 
afgegeven.
De Raad van Toezicht heeft in de vergadering van  
19 mei jl. de jaarstukken van ZorgWiel goedgekeurd 
en formeel vastgesteld. 
Wanneer u geïnteresseerd bent in het (inhoudelijke) 
bestuursverslag van ZorgWiel dan kunt u dit via deze 
link lezen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mijn naam is Gé Jacobs. Ik ben arts voor 
verstandelijk gehandicapten (AVG) en werk bij Siza, 
een instelling voor mensen met verstandelijke en 
lichamelijke beperkingen te Arnhem. 
Sinds 1991 ben ik als arts werkzaam in de zorg voor 
mensen met een verstandelijke beperking. 
Voordat ik bij Siza werkte, heb ik bij Vizier en 

Fatima gewerkt. Ik woon in Boxmeer. Vanwege mijn 
werk ben ik in 1992 met mijn gezin naar Boxmeer 
verhuisd. Oorspronkelijk kom ik uit Venlo. Ik heb in 
Nijmegen geneeskunde gestudeerd en inmiddels 
wonen wij alweer ruim 25 jaar in Brabant. 

De medische zorg voor mensen met een verstande-
lijke beperking vind ik erg leuk. Zodoende heb ik 
mij in deze zorg verder ontwikkeld. Buiten het werk 
onderneem ik veel met mijn vrouw. We wandelen 
veel en gaan er tijdens vakanties veel op uit.  

Omdat ZorgWiel op zoek was naar een AVG, ben ik 
via de staf gevraagd bij jullie te komen werken. Het 
leek mij een leuke uitdaging deel te mogen uitmaken 
van de zorg die bij ZorgWiel geboden wordt. 
Inmiddels ben ik al een tijdje bij jullie aan het werk. 
De eerste ervaringen zijn goed. Degenen die ik nog 
niet heb ontmoet, hoop ik spoedig te ontmoeten. 

Jaarverantwoording 2019 

Even voorstellen: Gé Jacobs

Gé Jacobs
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Even voorstellen: Wendy Weerepas

Afscheid Joke Kiers

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mijn naam is Wendy Weerepas. Ik ben 52 jaar en ik 
woon samen met mijn man Erik en mijn 2 dochters 
Siel & Finn in Lithoijen, een klein knus dorpje in de 
gemeente Oss. 

Ook wonen er bij ons nog 3 Pony’s (Lester, Moos 
en Bolly), 2 honden (Fee & Henkie) en een aantal 
katten. Ik ben een echte dierenvriend. Mijn grote 
passie ligt bij de paarden. Al van kleins af aan heb 
ik eigen paarden en pony’s.  Deze passie heb ik ook 
doorgegeven aan mijn dochters, die heel fanatiek  
zijn in de wedstrijdsport.

Bij ZorgWiel ga ik met mijn werkzaamheden Jeanet 
wat verlichten. Het is een vreemde tijd om een 
nieuwe job te beginnen. Het voorstellen en inwerken 
gaan vooral via Skype, mail en WhatsApp. Wat me 
nu al opvalt is de persoonlijke, menselijke en vooral 
warme sfeer.
Ik ben dan ook ontzettend blij dat ik terecht ben 
gekomen in deze warme organisatie. Ik hoop jullie 
binnenkort allemaal een keer live te ontmoeten.
Ik heb er zin in!!!

Tijdens het laatste overleg met staf en teamleiders 
hebben wij stil gestaan bij het pensioen van Joke. 
Joke is op dit moment nog teamleider op Villa Ramon. 
Eind juni neemt ze alvast een voorproefje op haar 
pensioen en stopt ze met werken. We hebben er een 
lekker stuk taart op gegeten en Joke heeft een mooie 
bos bloemen gekregen.

Joke is voor ZorgWiel, de bewoners en medewerkers 
van De Strang en Villa Ramon van onschatbare 
waarde geweest. Toen De Strang zich in 2016 bij 
ZorgWiel aansloot, is Joke teamleider geworden. 
Na een aantal jaren met veel plezier daar gewerkt 
te hebben, startte in 2018 woonhuis Villa Ramon 
bij ZorgWiel. Villa Ramon kwam van een grote 
organisatie en er moest een compleet nieuw team 
samengesteld worden. Op dat moment gaf Joke aan 
dat zij daar als teamleider wel in wilde springen. 
Dankzij haar is de overgang naar ZorgWiel dan ook 
soepel verlopen en voelden de bewoners zich snel 
thuis. Een heel groot compliment! De laatste twee 
maanden heeft ze ervoor gezorgd dat haar  

opvolgster Manon op een goede manier werd 
ingewerkt, wat nogal bemoeilijkt werd door alle 
coronaperikelen.

Wij bedanken Joke voor haar geweldige inzet 
voor bewoners en medewerkers, de rust die ze 
altijd uitstraalde, haar altijd rake vragen en soms 
onverwacht grappige opmerkingen. Hopelijk gaat 
ze genieten van de vrije tijd die ze krijgt en kan ze 
samen met Cor het reizen en koken wat meer gaan 
oppakken, evenals het genieten van de kleinkinderen. 
Uiteraard staat de deur altijd open. Wij wensen Joke 
en Cor het allerbeste!

Wendy Weerepas

Joke Kiers
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Nieuws uit onze woonhuizen 

Verrassing voor Joke

Het is woensdagochtend 17 juni 2020 als Joke arri-
veert op de Villa. Ze denkt een dagdienst te werken 
maar ziet haar net nieuwe collega binnen de Villa, op 
kantoor zitten. Haar eerste reactie, goedemorgen en 
tegen Zekiye, was jij er ook? Ik denk al, moet ik wel 
werken? Nee Joke, je bent van harte welkom maar 
vandaag hoef je niet te werken. Je gaat met je collega 
mee. Het duurt een momentje, maar na een paar 
‘oké’s’ en zo laat Joke zich verrassen. Joke is namelijk 
niet van ‘afscheid’ nemen en dacht dat het bloemetje 
en kaartje in de afgelopen bijeenkomst het zou zijn.

Samen met de collega die uit de slaapdienst kwam 
stappen ze in de auto - nog geen idee waarheen. 
Thuis bij een andere collega zit iedereen Joke op te 
wachten. De koffie en het gebak staan klaar. Verrast 
zit ze dan met haar collega’s in het zonnetje in de 
achtertuin.  

Na de koffie maken we een wandeling door de Haal-
derse/Bemmelse polder. Bij terugkomst genieten we 
van een lunchbox, klaargemaakt door de mensen van 
Brasserie Bloem. Met een mooi afscheidscadeau gaat 
Joke weer huiswaarts. 

‘s Avonds worden er via de app berichten over en 
weer gestuurd. We kunnen met z’n allen terugkijken 
op een mooi (afscheids)moment samen. 

Joke, BEDANKT voor alles wat je voor de bewoners, 
hun familie, vrijwilligers en collega’s hebt betekend in 
de afgelopen 2,5 jaar.
Na zo’n 45 jaar in de zorg gewerkt te hebben mag je 
nu gaan genieten van je wel verdiende vrije tijd!

Groet, je collega’s Villa Ramon. 
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De ‘corona vakantie’ 
op De Strang 

Wij vermaken ons op De Strang wel, nu dat we allen niet 
naar de dagbesteding kunnen. Gelukkig is het vaak mooi 
weer en kunnen we lekker naar buiten. Daar drinken we 
koffie, genieten we van het zonnetje, knutselen en kletsen 
we graag. 
Ook komt elke avond onze vrijwilliger Han om met een 
aantal van ons lekker te wandelen.

 
 
 
 
 
 
 

Genieten op de Strang
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Topper Han Versteegen in De Strang!

Sinds corona wandelt vrijwilligster Han dagelijks 
met de bewoners die op De Strang verblijven. Elke 
dag na het avondeten - stipt om 6 uur - gaat de 
bel en staat Han voor de deur om samen met de 
bewoners een frisse neus te halen en tijdens het 
wandelen goede gesprekken te voeren. Lieve Han, 
bedankt hiervoor. Je bent geweldig!

Bewoners en medewerkers De Strang.

Topper Han Versteegen
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De Coronacrisis – een bijdrage van 
Madieke Burgers uit Villa Ramon

Met z’n allen zitten we in een rare en bizarre tijd we 
mogen niet meer werken niet meer naar ouders of 
familie.
Verjaardagen worden op een vreemde manier 
gevierd we mogen geen handen meer schudden voor 
kennismaking of als er iemand jarig is.
Eens in de zoveel weken of wat eerder kijken we met 
z’n allen naar de persconferentie waar in de premier 
rutte verteld.
Waar we met allen rekening mee moeten houden en 
waar we met z’n allen aan moeten denken.
Binnen zorgwiel gelden er nu strikte voorwaarden.
Ouders mogen niet tegelijk (met z’n tweeen) naar 
binnen ook is belangrijk dat je regelmatig je handen 
wast ook een keertje extra.
Is er 1 iemand die zich niet aan de regels of 
maatregelen houd binnen de stichting van zorgwiel 
dan wordt alles weer teruggedraaid.

Ook mag je alleen naar de winkels als je echt iets 
nodig hebt ook mag je niet z’n tweeen winkelen.
Ook hebben we sport en spelletjes gedaan op 
koningsdag zoals blikjes omgooien
met een ballon, op een tennisracket over de 
gang lopen, sjoelen, zaklopen, spekhappen en 
spijkertjepoepen.
Je had team 1 en team 2 we werden groepjes 
opgedeeld en daarna natuurlijk de prijsuitreiking.
Ook hebben we met Pasen paaseitjes verstopt Nina 
en Jeroen hadden de paaseitjes over in het huis de 
paaseitjes verstopt in de boter errig leuk.
In de woonkamer in de keuken boven iedereen die 
thuis was ging ze zoeken.
Ook zijn er kaartjes verstuurd naar oudere mensen 
die het extra moeilijk hebben in deze tijd en er zijn 
bloempotjes geschilderd voor moederdag ook heel 
erg belangrijk.

In actie bij Villa Ramon
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We doen veel fietsen en wandelen.
Sommige hadden ook geknutseld we hebben 
medemensen onsteund met texten zoals o.a houd 
het hoofd koel en het hart warm en nog meer van dat 
soort spreuken deze hingen we op de ramen.
Er wordt veel gefietst als er op straat winkels parken 
of andere samenscholing zijn komt er handhaving of 
boa’s die mogen mensen daar op aanspreken
en eventueel een fikse boete uitdelen. Er mag bezoek 
komen maar dan wel buiten sinds kort mogen we 2 
uurtjes naar onze ouders en hier geldt dat de ouders 
nog steeds apart mogen komen en dan maar een 
uurtje en dan via allerkortste ingang.
Wie zich daar niet aanhoud wordt daar op 
aangesproken voor dat we naar onze ouders gaan 
vragen we eerst of ze geen gezondheidsklachten 
hebben.
We hebben een paar bewoners die kwetsbaar zijn, die 
moeten goed beschermd worden dus het is belangrijk 
dat we daar met z’n allen goed en veel rekening mee 
houden en goed aan denken met z’n allen.
Sinds kort z’n mogen er ook een paar mensen 
werken.
2 huisgenoten deden al werken want die werken in 
de buitenlucht.
Eerst waren er heelveel mensen op de ic dit worden 
er steeds minder.
Ook is het belangrijk dat je 1’5 meter afstand van 

elkaar houd  ook op het werk van mensen wordt daar 
goed over nagedacht.
We leven met z’n allen een nieuwe samenleving de 1’5 
meter samenleving tot er een vaccin beschikbaar is 
voor iedereen over de wereld, tot die tijd moeten we 
met z’n allen in een 1’5 meter afstands samenleving 
houden.
Iedereen zat en zit in qarantaine ook worden er lieve 
en creatieve ideeën bij iedereen naar boven zoals 
straattekeningen videobellen balkoncert disco voor 
een flat tennissen op het dak.
Ook is er iemand voor  ons geweest die met 
een orgeltje en aapje kwam (dat aapje was 
nep) 50 minuten liedjes voor ons spelen op een 
woensdagmiddag, hier heeft iedereen van genoten.
De meneer werkt officieel in een circus maar omdat 
het allemaal stil ligt natuurlijk hebben met z’n allen 
lekker gek gedaan en dat moet iedereen ook gewoon 
blijven doen anders kan je niks meer.
Als iedereen zich gewoon netjes aan de maatregelen 
houd is er niks aan de hand tuurlijk is het voor 
iedereen balen en vervelend
en iedereen is er klaar mee maar we moeten z’n allen 
de dingen niet erger maken dan het al is of er in gaan 
overdrijven en bij de pakken neer gaan zitten.
We slaan ons er met z’n allen er doorheen.
Samen staan we met z’n allen sterk.
 vr gr Madieke Burgers

Op 28 april is Orgelman Jofri op bezoek geweest bij 
De Blitz.
Jofri had zijn aapje mee genomen, deze zat boven op 
het orgel, hij kon klappen en een buiging maken.
Krista, Steven, Lotte en Michiel hebben genoten van 
het optreden, er waren veel herkenbare liedjes.
Lotte heeft zelfs mee gezongen en gedanst!
Ellen, Roel, Eva, Mike en Moniek hebben online mee 
genoten van de mooie muziek. De ouders van Steven 
hebben ook mee gekeken, Steven vond het gezellig 
om ze op de telefoon te zien. 
Het was een gezellige boel.

Bezoek van Jofri de Orgelman aan De Blitz                        

De Orgelman  
bij de Blitz
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Eén van de buurjongens van het Span studeert 
aan de opleiding voor Sport en Beweging aan de 
Hogeschool Arnhem en Nijmegen. Hij had gevraagd 
of de Spanners het leuk zouden vinden om samen 
met hem een sportactiviteit te doen.

De Spanners vonden dit wel leuk en op dinsdag 26 
mei stond iedereen klaar om mee te doen.
Eerst met z’n allen de warming-up gedaan en nadat 
iedereen de spieren had opgewarmd, waren we klaar 
voor het echte werk. 

De buurjongen had een heel parcours uitgezet met 
allerlei oefeningen, zoals springen als een kikker, 
een soort van hinkelbaan, opdrukken (wel 5 keer), 
over een lijn heen lopen om je balans te houden, 
een renbaan om een sprintje te trekken en nog wat 
oefeningen die flink sportief waren. 
De jongens vonden het allemaal super makkelijk 
zeiden ze. De meiden lieten zien dat ze net zo sportief 
waren. Iedereen was super enthousiast en ook 
bezweet en voldaan.

Een leuke activiteit en zeker voor herhaling vatbaar! 

Sportochtend op het Span

De Spanners zijn sportief
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