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De zomervakantie was dit jaar anders dan in andere jaren, maar ook dit jaar zijn
er overal weer veel leuke activiteiten ondernomen. In het dorpje Schaijk was
de zomervakantie extra spannend, want daar is op 1 september het prachtige
nieuwe woonhuis De Vlinder geopend. Wij heten de nieuwe bewoners, hun ouders,
vrijwilligers en het team van harte welkom bij ZorgWiel.
In de zomervakantie is ook het boek dat we
voor Bert hebben gemaakt uitgekomen. Een
mooi aandenken aan 5 jaar ZorgWiel.
Het was erg jammer dat we dit niet
tijdens het bewonersweekend met z’n
allen aan Bert konden geven, maar
hij was nu ook zeer verrast en is er
heel erg blij mee.
Ondanks dat het een periode
was om te ontspannen en tot rust
te komen (en het af en toe ook
snikheet was), hebben velen dus
bepaald niet stil gezeten. In deze
nieuwsbrief lezen jullie daar alles
over. Heel veel lees- en luisterplezier!
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Nieuws van de bewonersraad
Op 12 september is de Bewonersraad na lange tijd
weer bij elkaar geweest. In verband met Corona
hebben we de Bewonersraad in twee groepen
verdeeld. Alleen de bewoners van de woonhuizen
geWoon, de Blitz, Ons Huis en de Boterbloem waren
in Uden vertegenwoordigd. Cor en Herman waren
ook aanwezig namens ZorgWiel. Op deze manier
konden we heel goed 1,5 m afstand houden.
Het was goed om elkaar weer te ontmoeten. Alle
leden vertelden hoe zij de coronatijd hebben
doorgemaakt. Ieder had zijn of haar eigen verhaal.
Ook de huiskamer overleggen hebben in veel huizen

stilgelegen. Herman heeft uitvoerig verteld over de
Kwaliteitsrapportage van ZorgWiel. De leden konden
vragen stellen.
Op 26 september aanstaande is er een
Bewonersraadvergadering voor de overige
woonhuizen in Gendt. De vergadering werd
afgesloten met een uitstekend verzorgde
gezamenlijke lunch.
Klik op deze button om het bericht 				
samen met uw bewoner te beluisteren.

Afscheid Bert
Op zaterdag 12 september was het dan eindelijk
zover, en kon er op mooie wijze afscheid worden
genomen van de oprichter van ZorgWiel, de man die
zoveel voor bewoners en hun familie betekend heeft,
Bert Vedder. Bert is officieel op 1 mei met pensioen
gegaan, maar door corona viel het geplande afscheid
tijdens het Bewonersweekend in juni in het water.

vergeten de foto’s die door Marieta zijn gemaakt.
Het is een prachtig boek geworden!
Ineke, die de honneurs voor Cor waarnam, omdat
Cor helaas ziek was, overhandigde namens alle
ouderbesturen een tegoedbon aan Bert, waarvoor hij
een mooi kunstwerk mag uitkiezen.

Uitstel is geen afstel. We konden het natuurlijk niet
over ons hart verkrijgen om dan maar geen ‘officieel’
afscheid van hem te nemen. Het afscheid moest
uiteraard coronaproof plaatsvinden, daarom kon
er slechts een beperkt aantal personen worden
uitgenodigd.
Onder het mom dat zijn kleinzoon Jayke zijn
verjaardag viert in het Grand Café De Waterwolf van
Arne, de zoon van Bert, kwamen hij en Hennie daar
rond 15:00 uur op de fiets aan. Bert zag een aantal
mensen van ZorgWiel en had gelijk in de gaten dat hij
om de tuin geleid was.
We weten allemaal dat Bert niet van toespraken
houdt, dus Sandra hield het kort. Sandra
overhandigde Bert het boek dat is samengesteld door
alle bewoners, die mooie brieven, tekeningen en
kaarten gemaakt hebben, verhalen van de bewoners
over het huis waar ze wonen en hoe ze Bert kennen,
afgewisseld met verhalen van de stafleden, Wietze
en de leden van de Raad van Toezicht en niet te
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Uiteraard werd Hennie, de vrouw van Bert, ook niet
vergeten, zij kreeg twee mooie bossen bloemen.
Al met al was het een zeer geslaagde middag en
heeft Bert al laten weten dat hij diezelfde avond al
is begonnen met lezen in het boek en tot in de late
uurtjes heeft zitten lezen. De persoonlijke verhalen
ontroerden hem ècht en het cadeau overtrof wat
hem betreft alles!
Iedereen zal wel nieuwsgierig zijn naar het boek, er
komt in ieder geval op elk woonhuis een exemplaar
te liggen, zodat jullie er op je gemak in kunnen
bladeren en van kunnen genieten.
Wil je het boek graag zelf bestellen? Dat kan, het boek
kost €20,-. Stuur dan een mail naar info@zorgwiel.nl

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

Lieve bewoners van ZorgWiel,
Wat hebben jullie een ontzettend mooi afscheidsboek
voor mij gemaakt. Ik heb echt genoten van alle mooie
verhalen, van de mooie tekeningen die jullie hebben
gemaakt en de foto’s die in het boek staan.
Ik zal het boek nog heel vaak doorlezen en
doorbladeren. Het is echt heel mooi en ik wil jullie daar
graag hartelijk voor bedanken. Het is een heel
waardevol cadeau voor mij en daarmee een hele
mooie herinnering aan de 5 jaar die ik voor ZorgWiel
heb mogen werken.
Ik kom zeker, samen met Hennie, nog wel een keer bij
jullie langs voor een kopje koffie.
Tot ziens!
Groetjes van Bert

> Bericht van Raad van Toezicht
Klik op deze link om de brief, geschreven door Wim Prins, te openen.
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Even voorstellen: Tessa van Lith

Tessa van Lith

Hallo allemaal!
Tijd om mezelf voor te stellen! Mijn naam is Tessa
van Lith en ik kom uit Uden. Ik woon daar samen
met mijn vriend, onze border collie en twee Indische
loopeendjes in de tuin. In mijn vrije tijd ben ik te
vinden bij scouting en speel ik toneel. Verder lees
ik graag en wandel veel met de hond.
Toen ik 10 jaar was werd mijn nichtje geboren en
wist ik dat ik de zorg in wilde. Het heeft nog wel even
geduurd voordat ik de juiste doelgroep gevonden
had. Ik heb de opleiding maatschappelijke zorg en
sociaal pedagogische hulpverlening gevolgd. Tijdens
deze studies ben ik erachter gekomen dat mijn hart
wel echt bij de gehandicaptenzorg ligt. Ik heb op
verschillende plekken gewerkt en ervaring op mogen
doen. Door deze ervaring op te doen ben ik erachter

gekomen dat het netwerk van bewoners onmisbaar
is in het verlenen van zorg. ZorgWiel heeft dit hoog in
het vaandel staan en dat is ook wat het zo fijn maakt
om bij ZorgWiel te werken. Het heeft de voordelen
van een kleine organisatie, maar is groot genoeg om
ideeën uit te wisselen met andere woongroepen.
Nu sta ik aan de start van een ontzettend leuke
nieuwe uitdaging! Ik ben meewerkend teamleider bij
woonvorm De Vlinder. Ik kijk ernaar uit om aan deze
nieuwe functie te beginnen. Het is voor mij weer een
nieuwe uitdaging en ik vind het prettig dat ik ook
meewerk in de zorg. Dat is immers waar het allemaal
moet gebeuren. Nog maar kortgeleden hebben we
kennis gemaakt met het team waarmee we dit gaan
doen en dat geeft veel vertrouwen! We hebben een
rondleiding gehad door het gebouw wat bijna klaar is
en wat hebben we er zin in!
Met mijn 28 jaar heb ik nog genoeg te leren en ik
denk dat een nieuwe woonvorm daar heel mooi aan
bij kan dragen. De kennis en inzichten die ik al heb,
neem ik natuurlijk mee en het doel is om hier een
fijne huiselijke plek van te maken voor 10 bewoners.
Samen gaan we er wat moois van maken!
Liefs,
Tessa
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De nieuwe Donorwet
Op 1 juli 2020 is de nieuwe donorwet van kracht
geworden.
De coronacrisis heeft op de invoering van de nieuwe
wet uiteraard zijn invloed gehad. Voor die inwoners
van Nederland die nog geen keuze hebben kunnen
maken heeft de verantwoordelijke minister de
implementatie van de nieuwe wet aangepast.
Voor de bewoners van ZorgWiel van 18 jaar en
ouder geldt het volgende:
Bewoners van 18 jaar en ouder die nog niet staan
ingeschreven in het Donorregister ontvangen na
1 september 2020 in plaats van na 1 juli 2020 een
brief. In deze brief wordt gevraagd een keuze te
maken over orgaandonatie en dit vast te leggen in
het Donorregister.
De brieven zullen niet allen tegelijkertijd verzonden
worden, dit zal per postcodegebied gaan. De
bewoners kunnen binnen zes tot negen maanden na
1 september de brief verwachten.
Voor de woonhuizen van Zorgwiel betekent dit:
De woonhuizen in Uden, Zeeland en Schaijk
ontvangen in november en december een brief.

De woonhuizen in Sevenum ontvangen in december
en januari een brief.
De woonhuizen in Gendt, Velp, Elst en Nijmegen
ontvangen in januari en februari een brief.
Als er geen reactie op de brief gegeven wordt
krijgt de bewoner na 6 maanden weer een brief.
Als deze brief niet ingevuld wordt teruggezonden
zal in de Donorregistratie ‘Geen bezwaar tegen
orgaandonatie’ worden geregistreerd. Het is dus
van belang een reactie op de brief te geven als een
bewoner na overlijden niet wil dat zijn organen ter
donatie worden aangeboden.
Voor veel van onze bewoners is het erg lastig om
een weloverwogen keuze te maken om donor te
worden of niet. Uiteraard kunt u een beroep doen
op onze medewerkers in de woonhuizen om over
deze beslissing met bewoners in gesprek te gaan.
Onderstaande website geeft daar informatie over
in begrijpelijke, gesproken taal voor veel van onze
bewoners.
www.hoewerktorgaandonatie.nl

Het kwaliteitsrapport
Ieder jaar schrijft ZorgWiel een kwaliteitsrapport.
Wij vinden het belangrijk om ervoor te zorgen dat
we de kwaliteit van onze zorg blijven verbeteren.
Voor heel ZorgWiel, maar ook per woonhuis want elk
woonhuis is anders en uniek.

Dit jaar was het kwaliteitsrapport iets vertraagd
vanwege Corona, maar inmiddels is het klaar.
Hier kan je het rapport en de bewonersversie
ervan downloaden en lezen.
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De start van De Vlinder!

De Vlinder

Het team is compleet, de bewoners hebben er zin
in en het gebouw is klaar! We staan aan de start van
een heel nieuw hoofdstuk. Zowel voor de ouders,
bewoners als het team is het allemaal heel erg
spannend, maar wat hebben we er zin in! Voor veel
bewoners betekent dit, het huis uit, op jezelf en een
stapje verder weg van papa en mama. Maar helemaal
zonder die papa en mama willen we niet en kunnen
we niet. De bewoners niet, maar ook het team niet.
Zij kennen hun kind immers het beste en daar willen
wij graag nog heel veel van leren. Met z’n allen gaan
we dit doen!
Een aantal ouders zijn hier al jaren mee bezig en heel
lang leek het heel ver weg, maar nu komt het toch wel
gevaarlijk dichtbij.

Sommigen zijn al bijna klaar, anderen wachten nog
op een essentieel onderdeel zoals een bed. Maar
ieder doet het op zijn eigen tempo en dat is het
belangrijkste. Aan het eind van de rit willen we dat
hier 10 bewoners wonen die zich op en top thuis
voelen en met plezier zeggen: ‘’ik ga naar huis, naar
De Vlinder!’’
Op dinsdag 1 september zijn de sleutels uitgereikt.
Iedere bewoner heeft een eigen sleutel en samen
hebben ze een lint doorgeknipt om het woonhuis
officieel te openen. Diezelfde avond hebben de eerste
3 dames al op De Vlinder geslapen.
’s Morgens vroeg ik hoe de nacht was geweest en
kreeg ik als antwoord: ‘’Heerlijk!’’
Wat wil je nog meer? Wij gaan er samen een heerlijk
huis van maken waar ieder zich thuis voelt!

De Vlinder is open en de verhuizing is in volle gang.
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Sporten met korting via ZorgWiel

Bij ZorgWiel vinden wij het belangrijk om een gezonde
levensstijl te stimuleren. We willen graag collega’s
motiveren om voldoende te bewegen en daarom
bieden we korting op een bedrijfsfitnessabonnement.
Via onze bedrijfsfitnessregeling kan je kiezen uit
meer dan 3.000 sportlocaties! Bijvoorbeeld landelijke
sportaanbieders als Basic-Fit en Fit For Free maar
ook bijna alle lokale fitnesscentra, yogascholen en
CrossFit boxen. Bedrijfsfitness is meer dan fitness!
Bij veel sportlocaties kan je bovendien deelnemen
aan talrijke groepslessen, zoals X-co, Spinning en
Aerobics. Natuurlijk kun je ook zelfstandig trainen.
Maak kans op fantastische prijzen met jouw
bedrijfsfitnessabonnement.
Meedoen is heel eenvoudig! Je maakt dan kans op
de prijzen die Bedrijfsfitness Nederland beschikbaar
stelt. Heb je al een bedrijfsfitnessabonnement? Heel
goed. Wil je je nog Inschrijven? Dat kan via www.
mijnfitnessplan.nl met toegangscode, aan te vragen
op info@zorgwiel.nl. Wie weet hoor jij in december
dat je een van de gelukkige winnaars bent!
Het prijzenpakket
Natuurlijk is jezelf fit voelen de grootste beloning.
Maar daarnaast verloot Bedrijfsfitness Nederland
fantastische prijzen die te maken hebben met sport,
gezondheid, voeding of mindset!
Veel sportplezier!
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Nieuws uit onze woonhuizen

Bijdrage uit De Boterbloem

Wilma, Ineke en Rien hebben wat leuks geschreven
of getekend met betrekking tot de uitstapjesweken
op de Boterbloem.

In juli hebben we 2 weken uitstapjes gemaakt, zoals
uit eten bij de pannenkoekenbakker, bij Paradijs in
Uden en een bbq bij Jan v.U., het was erg lekker en
leuk, maar niet elk jaar hetzelfde, volgend jaar weer
ergens anders.
Van Wilma

Tekening van Rien

Hallo personeel en andere bewoners,
De uitstapjesweken op de Boterbloem waren goed
georganiseerd, met veel gezelligheid. Mooi allemaal
dat het toch nog kon zo met dat virus. Hopen dat het
volgend jaar weer kan, we hebben veel lol gehad.
Jammer dat ze gauw om waren.
Groetjes van Ineke Bongers
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Qwiek up voor de Blitz
Op maandag 6 juni hebben de bewoners een groot
cadeau in ontvangst mogen nemen van Saskia, de zus van
bewoner Eveline Wittenberg, namelijk een Qwiek up.
Deze heeft ze gesponsord gekregen via Stichting
Korenbloem.
Omdat deze stichting opgeheven wordt, is er sponsorgeld
vrijgekomen en heeft Saskia deze mooie Qwiek
up voor de bewoners van de Blitz kunnen
regelen.
Op de foto zie je de enthousiaste
bewoners van de Blitz, ze zijn erg blij
met dit mooie gebaar. Danique en
Eveline mochten deze samen
uitpakken, wat een verrassing!
Eva heeft namens de bewoners
een mooie bos bloemen
gegeven aan Saskia.

Bewoners van de Blitz genieten van Qwiek up
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Trotse Manfred

15 kilo aardappelen
voor Villa Ramon
Manfred kwam heel enthousiast thuis van zijn werk in het
Open lucht museum in Arnhem.
Ze hadden aardappels gerooid en hij had zo’n kilo of 15
meegebracht.
We gaan er heerlijk van eten met zijn allen.
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Villa Ramon: afscheid Joke Kiers en de
50ste verjaardag van Manfred

Joke was teamleidster ze heeft op verschillende
locaties gewerkt eerst in de horeca toen bij
philadelphia en later bij zorgwiel
Als teamleidster in 2017 eind december begin januari
kwam er nog een locatie er bij Villa Ramon dit deed
ze met 100 % inzet en vol overgave ze was een
verstandige en wijze vrouw
Nu 2 jaar later (dit jaar dus) ging ze met pensioen
door de coronacrisis ging allemaal wat anders
als gepland maar dat geeft niet daar kun je je op
aanpassen al is dit niet voor iedereen even makkelijk
want de begeleiding kon daar door niet bij elkaar
komen om het er met elkaar er over te hebben
want er ging ook wat veranderen
Manon is een goed opvolgster als teamleidster die
was eerst pbr a van een aantal bewoners
Romy kreeg ook een nieuwe functie zij werd pbr a en
was eerst pbr b

natuurlijk moest er ook wat geschoven worden
ook wat pbr b betreft de begeleiding mochten hun
voorkeur uitspreken
dit geldt ook voor de bewoners dat wil niet zeggen
dat dit dan ook de persoon wordt die je graag wou
In principe kun je bij iedereen terecht behalve als
persoonlijk is dan kun je bij pbr a terecht of pbr b
we hebben ook met z’n allen iets moois gemaakt voor
joke want die heeft heelveel gedaan voor ons
en daar zijn met z’n allen haar heel dankbaar voor
We hebben ook een afscheidsboek voor haar
gemaakt zodat ze nog eens kan terug kijken
de begeleiding had ook iets gedaan
Joke dacht er mooi onderuit te kunnen komen ze
dacht een keer dat ze dagdienst had maar die had
Zekiye over
genomen van haar hier was ze heel verbaasd over
romy had slaapdienst gehad met hun mobiele
telefoon hadden Romy en Zekiye haar gefilmd
hoe Joke zou reageren Romy zei tegen Joke jij gaat
met mij mee
Ze had haar mee genomen naar manon daar
begonnen ze met koffie en gebak
daarna gingen ze wandelen en ze hadden ook cadeau
voor haar joke was van plan om dit ook aan ons te
geven
Dit was natuurlijk hilarisch op de dag van haar
afscheid dat ze van ons afscheid nam had ze lekkere
tractatie mee genomen
het cadeau hebben we nog tegoed dat was
vergeten mee nemen een appelboompje en een
perenboompje
omdat we in de overbetuwe wonen
Maar Joke komt nog wel eens op bezoek want ze
heeft een dochter in Elst wonen per 1 juli is ze met
pensioen
en de maatregelen zijn weer wat meer versoepeld
3 uur van kracht geldt niet meer wel nog steeds de
gezondheidscheck en handen wassen (was je handen
stuk) er zijn weer wat meer mensen aan het
werk
Gerard werkt nu weer alle dagen in de week dus
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langzamer hand wordt het weer bijna normaal
en de anderhalve meter afstand van elkaar hoe
vervelend en irritant die beide maatregelen ook zijn
die moeten we met z’n allen nog steeds in acht
houden je mag nu zelfs weer bij je ouders slapen als
je dat zou willen maar nog steeds moet je dan wel
eerst de gezondsheidscheck doen als van hen niet
lekker of ziek is of jij zelf dan mag je niet op bezoek
of naar familie voor ieders eigen bestwil van beide
kanten
Kortom we mogen steeds meer en daar mogen we z’n
allen blij mee zijn.

Manfred is 6 juli 50 geworden dat is een zeer
bijzondere leeftijd toch als je hem ziet zou je dat niet
zeggen
want hij ziet er jong uit
Yvonne en ik (Madieke) hebben een spandoek voor
hem gemaakt voor z’n 50e verjaardag er moest een
hoop geregeld
worden zoals o.a een pop een spandoek ‘t eten voor
z’n barbeque
De pop werd mooi aangekleed die pop was van
Manon de kleding van Desi
de schoenen van Gerie en de pet van Iris en natuurlijk
de slingers en de vlaggetjes met 50
Het was zeer gezellig en de barbeque was geslaagd

we deden het eten laten zakken
Om 8 uur gingen we gezellig met z’n allen ko ie en
thee drinken en zelfs kwamen Yvonne en de man van
Manon nog even op visite
Hij wou eerst ontbijt op bed maar dat is weer
veranderd hij wou graag ontbijt op bed van een mooie
blonde vrouw (grapje)
Hij is lekker verwend met cadeautjes en in het
zonnetje gezet en zo hoort het ook en boel
gezelligheid
en we hebben natuurlijk ook voor hem gezongen
Manfred heeft van ons allemaal (Villa Ramon)
een bol.com cadeaukaart van Manon’s man een mok
van Vitesse en van Gerie een een les wijn
Kortom het was een gezellige en geslaagde verjaardag
je wordt maar 1 keer in leven 50 dus daar moet je
extra van genieten en pro iteren en groot gevierd
worden
Het leven begint pas bij 50 en die is vandaag (6 juli
2020) begonnen tijd een voor big party
p.s Manon heeft ook foto gemaakt van onze abraham
met vr gr Madieke
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geWoon op vakantie naar de Efteling

Celeste geniet bij de Efteling

Sem in de Vogelrok

Sjors en Sjef hebben plezier bij de Efteling

En dan is het zover 27-28-29 juli….3 dagen Efteling!
Alle bewoners van geWoon hebben een hele periode
naar deze vakantie uitgekeken!
We gaan wat maanden terug; winter 2019. We krijgen
een kadootje van de eigenaar van het woonhuis: een
geldbedrag wat we mogen besteden naar wens. De
ideeën worden aan de keukentafel besproken. En
al heel snel waren we het met elkaar eens; met z’n
allen naar de Efteling! Maanden leven we ernaar toe;
filmpjes kijken, liedjes opzoeken….en dan is het dus
zover!
Drie hele dagen Efteling, naar Bosrijk in een grote
boerderij. En mooi dat ie was! Een prachtig huis in
het bos en op loopafstand van de Efteling. Van ’s
morgens vroeg tot ’s avonds laat naar de Efteling
kunnen, wie wil dit nu niet?
Celeste is onze grootste held; alle attracties bezocht,
van Vogelrok naar de Vliegende Hollander, Joris en
de Draak, de nieuwe achtbaan Max en Moritz, niks
is te gek! Maar ook droomvlucht het theater van de
Sprookjesboom is volop genieten, Celeste kent alle
liedjes.
Dan Sem; de volgende held! Van het theater naar
de Pagode, daar kun je heel ver kijken, zoeken naar
ons huisje op Bosrijk. En als klapper op de vuurpijl;
Vogelrok, wat een ervaring, stoer man!
Ook Sjors geniet volop; hij zorgt voor Sjef, dat hij op
de plaats van bestemming komt. Carnavalsfestival,
droomvlucht en spannend want deze is nieuw voor
Sjors; Symbolica. Stoer als hij is, stapt hij in en geniet
volop!
Dominique, Rick en Loes genieten van van alles en
nog wat; attracties en vooral terrasjes en ‘mensen
kijken’.
Aan het eind van de dag in ‘onze’ boerderij
gourmetten, pizza, vooral laten verwennen. Daar is ’t
immers vakantie voor, toch?
Moe en zeker voldaan, gaan we weer terug naar huis;
naar geWoon! Ook weer heel fijn, want we hebben
samen nog 1,5 week vakantie. Samen gezellig,
nagenieten, lekker dromen….misschien volgend jaar
wel weer….
Groetjes,
Sjef, Sem, Rick, Dominique, Celeste, Sjors en Loes.

ZorgWiel • Moerven 220 • 5464 PE Veghel • Tel 06-30166453 • info@zorgwiel.nl
www.zorgwiel.nl

