
In de laatste nieuwsbrief van vorig jaar schreven wij: “We gaan in 2020 met nieuwe energie aan de slag 
met onze plannen”. Het zou een bijzonder jaar worden: 5 jaar ZorgWiel, het afscheid van Bert Vedder, 
een heus bewonersweekend en al die andere activiteiten in onze woonhuizen. We keken er naar uit, 
maar toen zette het coronavirus een streep door al die plannen. Alles werd anders. Toch is een aantal 
dingen ook hetzelfde gebleven. Net als in andere jaren hebben we weer veel mooie momenten met 
onze bewoners mogen beleven. En wat zijn we trots op de wijze waarop zij met alle veranderingen 
en teleurstellingen omgaan! Er waren helaas veel moeilijke momenten en verdrietige en ingrijpende 
gebeurtenissen. We konden deze niet met elkaar delen 
zoals we dat graag gewild hadden, maar het was 
ontroerend en hartverwarmend om te ervaren 
dat we er - ondanks de afstand - voor elkaar 
zijn. Wij zijn ontzettend trots op onze 
betrokken en bekwame medewerkers en 
dankbaar voor de fijne samenwerking 
met ouders, familieleden en 
vrijwilligers. Wij weten niet wat het 
nieuwe jaar zal brengen, maar zien de 
toekomst met vertrouwen tegemoet. 
In 2021 gaan wij gewoon weer met 
nieuwe energie aan de slag. Wij wensen 
iedereen warme en betekenisvolle 
feestdagen toe en een gelukkig en gezond 
nieuw jaar!
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Kerst 2020 

Dit jaar zal kerst er voor ons allen wellicht anders 
uitzien dan kerst in alle voorafgaande jaren.

Ieder van ons ervaart de gevolgen van corona op 
een manier die bij haar of hem past. Echter, als wij 
terugkijken over de hele periode, dan is het eerste 
gevoel dat bij ons opkomt “grote trots”. Wij zijn 
als Raad van Toezicht enorm getroffen door de 
positieve manier waarop de teams in alle huizen met 
de bijzondere situatie zijn omgegaan en bewoners 
steeds in hun comfort hebben weten te houden.

In vrijwel alle huizen is alles, waar dit maar even 
kon, gewoon doorgegaan en zijn de bewoners die 

niet naar de dagbesteding konden voortreffelijk 
opgevangen. Kortom, een dikke pluim voor staf en 
alle medewerkers die zich vier slagen in de rondte 
hebben gewerkt om dit voor elkaar te krijgen.

Wij hopen dan ook van ganser harte dat jullie allen 
met dezelfde positieve instelling en voor zover de 
omstandigheden dit toelaten goede kerstdagen 
zullen hebben met hen waarmee kerst dit jaar 
gevierd kan worden. Wij danken jullie oprecht voor 
de geweldige inzet gedurende dit jaar.

Namens de Raad van Toezicht,

Wim F. Prins

Bericht van de Raad van Toezicht



Eindejaarsbijeenkomst 
en kerstwens

Het is gebruikelijk om in december voor alle 
medewerkers en vrijwilligers een bijeenkomst  
te organiseren, waarbij iedereen elkaar informeel 
spreekt onder het genot van een heerlijke lunch. 
Bij vertrek kreeg iedereen traditioneel zijn of haar 
kerstpakket mee naar huis. 
Helaas hebben wij ook deze bijeenkomst vanwege  
de coronamaatregelen moeten annuleren. 
Als staf hebben we nagedacht over een alternatief. 
We wilden namelijk wel iets doen. In de week van 
14 december is in de tuin van de woonhuizen een 
‘koek en zopie’ georganiseerd voor de medewerkers, 
waarbij steeds twee stafleden met een speciale
‘kerstpakkettenbus’ langs kwamen om de kerst-
pakketten af te leveren en uiteraard wat gezelligheid 
mee te pakken. We waren blij dat we  op deze manier 
toch persoonlijk langs konden komen en de 
pakketten konden uitreiken. 

Ook de bewoners werden natuurlijk niet vergeten!  
Op dezelfde dag dat er koek en zopie voor  
de medewerkers en vrijwilligers was, werd voor 
de bewoners een kersttaart afgeleverd en hebben 
Sandra, Herman, Rinske, Wendy en Jeanet een 
speciale kerstboodschap voor hen opgenomen.  
Deze kun je HIER bekijken. 
We wensen iedereen fijne kerstdagen en een gelukkig 
en gezond 2021! 

Nagekomen bericht: wegens de verwachte 
aankondiging van de harde lockdown is de koek  
en zopie bij alle woonhuizen helaas niet doorgegaan 
en hebben leden van de staf de kerstpakketten  
bij alle woonhuizen afgeleverd. 
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https://zorgwiel.nl/wp-content/uploads/2020/12/kerst-filmpje.mov


In december kon de bewonersraad i.v.m. corona 
helaas niet live vergaderen met elkaar. Cor Kiers 
heeft een mooie presentatie gemaakt met daarin 
een aantal belangrijke zaken om te bespreken, 
waaronder de begroting van ZorgWiel voor 2021. 
Hoeveel geld komt er bij ZorgWiel binnen? Wat 
betalen we daar allemaal van? Hoeveel kunnen we 
sparen in de spaarpotjes van alle woonhuizen?
De begeleiding kan in elk woonhuis deze presentatie 
bespreken met de bewoner die in de bewonersraad 
zit. We hopen in het nieuwe jaar weer samen te 
kunnen vergaderen met de bewonersraad.

Voor het eerst sinds februari kwam de Medewerkers-
raad begin december weer bij elkaar, door corona zijn 
er twee vergaderingen helaas niet doorgegaan. 
Het was fijn om elkaar weer eens te ontmoeten!
We begonnen met het uitwisselen van ervaringen 
met betrekking tot afgelopen jaar in de verschillende 
woonhuizen. De staf sprak haar bewondering en respect 
uit voor de wijze hoe in alle woonhuizen in korte tijd de 
problemen werden opgepakt en zo mogelijk verholpen. 
Een groot compliment voor de medewerkers!
Ook werd de begroting voor volgend jaar doorgenomen 
en goedgekeurd. Een aantal te bespreken thema’s voor 

2021 werden vastgesteld, waaronder de verlaging  
van de werkdruk en de samenstelling van  
de Medewerkersraad. ZorgWiel groeit door tot circa  
15 woonhuizen en met een vertegenwoordiging uit  
elk woonhuis wordt de Medewerkersraad erg groot.  
De leden gaan nadenken in welke vorm dit voortgezet 
kan worden. Een alternatief zou kunnen zijn dat 
er uit alle drie de regio’s 1 of 2 vertegenwoordigers in 
de Medewerkersraad plaatsnemen, waarbij het wel 
belangrijk blijft dat alle teams betrokken blijven.  
Al met al een vruchtbare bijeenkomst. 

Nieuws van de Bewonersraad

Bewonersweekend
We zijn blij om jullie hierbij te kunnen vertellen dat 
het bewonersweekend in 2021 is gepland voor alle 
bewoners en medewerkers. Ook ouders en familieleden 
zijn een deel van de dag welkom. We organiseren op 
zaterdag 11 september de bewonersdag met allerlei 
leuke activiteiten. ’s Avonds eten we gezellig met 
elkaar en maken we er een feestje van. Degenen die 
het leuk vinden kunnen blijven slapen, maar je mag 
natuurlijk ook dezelfde dag weer naar huis.
Zet je de datum alvast in de agenda? Zaterdag 11 en 
zondag 12 september.  
Binnenkort horen jullie natuurlijk meer over  
dit weekend.  

Nieuws uit de Medewerkersraad 
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Klik op deze button om het bericht
samen met uw bewoner te beluisteren.

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

https://zorgwiel.nl/wp-content/uploads/2020/12/05-luisterversie-02-Final.mp3
https://zorgwiel.nl/wp-content/uploads/2020/12/05-luisterversie-01-Final.mp3


Even voorstellen: Jennifer

Even voorstellen: Suzan

Voor een aantal van jullie ben ik geen nieuw gezicht, 
maar met een groot deel van onze bewoners, 
naasten, vrijwilligers en collega’s heb ik nog niet 
persoonlijk kennis gemaakt. Ik ga een poging doen 
om mijzelf voor te stellen. 

Ik ben Jennifer Millenaar, trotse moeder van Sophie 
en Mees en getrouwd met Olaf. Samen wonen wij 
met onze mini-hond in Huissen. In mijn vrije tijd lees 
ik graag en doe ik mijn best om regelmatig te sporten.

Vijf jaar geleden kwam ik in dienst bij Stichting ZorgWiel, 
bij woonhuis de Strang in Gendt waar ik met veel plezier 
heb gewerkt. Nu wij een aantal jaren verder zijn, is het 
tijd voor een volgende stap. Ik ben blij dat ik binnen 
ZorgWiel deze uitdaging gevonden heb!

Vanaf 1 januari mag ik deel uit maken van de staf van 
ZorgWiel. In de afgelopen jaren heb ik ZorgWiel goed 
leren kennen en ik kijk ernaar uit om straks aan de 
slag te gaan. Het meest kijk ik uit naar de bezoekjes 
aan jullie mooie woonhuizen. Om elkaar goed te leren 
kennen, kom ik in het nieuwe jaar bij elk woonhuis 
kennismaken. 

Ik kijk er naar uit om alle bewoners, ouders, familie, 
vrijwilligers en collega’s te ontmoeten. Hopelijk tot 
snel!

Hartelijke groet,
Jennifer Millenaar

Hallo allemaal,
Graag stel ik me aan jullie voor. Ik ben Suzan Kusters, 
29 jaar, wonend in Haren, een gezellig klein dorpje 
in de gemeente Oss. Ik woon hier samen met mijn 
vriend Mark. Ik heb de opleiding Sociaal Pedagogische 
Hulpverlening (SPH) gedaan. Sinds oktober 2015 ben 
ik werkzaam bij ZorgWiel. Ik ben begonnen bij Ons 
Huis in Uden en in mei 2016 ben ik ook gaan werken 
bij woonhuis De Strang in Gendt. Per 1 januari 2021 
mag ik hier gaan starten als teamleider, een mooie 
nieuwe uitdaging waar ik heel veel zin in heb. 
Ik werk vanaf dag één met veel plezier voor ZorgWiel. 
Het is fijn dat ik als teamleider ook werkzaam blijf op 
de groep. Zorgwiel staat voor mij voor - in een open 

en betrokken sfeer met ouders/familieleden -  
het kijken naar wat het beste is voor hun zoon/
dochter of broer/zus. Samen met een hecht team 
doen we er alles aan om de kwaliteit van leven van 
onze 12 bewoners te optimaliseren. 
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Jennifer wordt samen met Herman verantwoordelijk 
voor de kwaliteit van de zorg



Nieuws uit onze woonhuizen 

De Vlinder in Schaijk: een nieuw thuis
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Aan de burgemeester Van Rijckevorselstraat  
in Schaijk, vlakbij het centrum, staat De Vlinder, 
de nieuwe woonhuis van ZorgWiel. Het 
spiksplinternieuwe gebouw is sinds september dit 
jaar in gebruik genomen door Aimée, Nick, Johnno, 
Daan, Ilse, Jeroen, Femke, Arno, Inge en Ron. Na een 
aanloopperiode van vele jaren is het ouderinitiatief 
De Vlinder eindelijk van de grond gekomen. Met trots 
vertellen ouderbestuurslid Toon van Schijndel en 
meewerkend teamleider Tessa van Lith over  
deze bijzondere woonhuis. 

De voordeur in de imposant hoge glazen hal wordt 
geopend door Johnno. Hij wijst de weg naar de net 
zo indrukwekkende woonkamer en keuken. De grote 
ruimte, voorzien van ramen met vol uitzicht op de 
nog aan te leggen tuin, straalt warmte uit. Aan de ene 
kant de gezellige zithoek, waar Johnno neergeploft is 
op de bank, naast Daan en Aimée. En aan de andere 
kant, grenzend aan de open keuken, een hele lange 
tafel. Met plek voor iedereen. Het voelt hier als een 
gezellige huiselijke woonhuis.

Een last van onze schouders
‘We zijn erg blij met het eindresultaat’, zegt Toon van 
Schijndel, vader van Nick. ‘Het heeft heel wat voeten 
in de aarde gehad, bijna negen jaar, maar nu hebben 
we ook echt iets moois en goeds. Het huis is ruim 
drie maanden open en je ziet nu dat iedereen er goed 
zijn plek heeft gevonden - zowel de bewoners als de 
medewerkers. 
Het stond vanaf het begin voor ons vast dat we voor 
ZorgWiel zouden kiezen om hier de zorg te verlenen. 
We hebben met drie potentiële partijen gesproken, 
maar toen we Bert Vedder en Herman de Jong 
spraken, waren we er direct uit. Het was een gevoel. 
En dat gevoel bleek juist te zijn.’ 

Een enorme stap
‘Toch was het een enorme stap toen Nick hier voor 
het eerst ging wonen. We hadden hem zo goed en 
zo kwaad als het ging de afgelopen jaren hierop 
voorbereid. Hij ging bijvoorbeeld al regelmatig uit 

logeren. Maar toen puntje bij paaltje kwam zei hij: 
‘Gaan jullie zelf maar in Schaijk wonen.’ Buikpijn. Echt 
buikpijn, heb ik ervan gehad om hem hier achter te 
laten die eerste nacht. Na 30 jaar ging hij het huis 
uit; dat is me nogal wat. Zeven van de tien bewoners 
woonden nog thuis, dus de meeste ouders zaten in 
hetzelfde schuitje. Je geeft het dierbaarste dat je bezit 
uit handen… Hoewel dit tegelijkertijd natuurlijk was 
wat wij graag wilden. Mijn vrouw en ik zijn net zestig 
jaar, dus relatief jong. Het was voor ons belangrijk 
tijdig de zorg voor Nick goed geregeld te hebben. Het 
allerbelangrijkste voor ouders met een kind met een 
beperking is ervoor zorgen dat het voor jouw kind 
voor de toekomst goed geregeld is. En dat hebben wij 
hier voor elkaar gekregen. We hebben bijvoorbeeld 
bij de sollicitatiegesprekken voor het nieuwe team 
gezeten. Zo wisten wij vanaf het begin bij wie onze 
kinderen terecht zouden komen. Daarmee viel een 
last van onze schouders. Fantastisch is dat. Daar heb 
ik bijna geen woorden voor.’

Ouders kennen hun kind het beste
Teamleider Tessa van Lith begrijpt goed wat Toon 
bedoelt. ‘Deze kinderen kunnen nu eenmaal niet 
altijd thuis blijven wonen. De Vlinder is een erg goede 
oplossing. We verwachten dat de ouders betrokken 
zijn, dat hebben we nodig. Zij kennen hun kind het 
beste. De samenwerking verloopt erg goed. In het 
begin bedacht ik me hoe moeilijk het loslaten moet 
zijn voor de ouders. Heel knap hoe zij dat gedaan 
hebben. We kunnen hen altijd benaderen voor 
overleg, ze staan open voor alles. Dat is nodig.  
We moeten het met ons allen doen.’

Mooie nieuwe functie
Tessa is sinds de start van De Vlinder meewerkend 
teamleider. Voorheen werkte ze vijf maanden als 
persoonlijk begeleidster A bij De Boterbloem in 
Zeeland. 
‘Een mooie nieuwe functie. Ook spannend. Ik wilde 
niet uit de zorg, maar wilde me wel meer ontwikkelen, 
dus als meewerkend teamleider snijdt voor mij het 
mes aan twee kanten. Alles is nieuw voor me.  
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Het huis, de bewoners, de ouders en de functie. Dat is 
even wennen geweest. Nu moet ik ineens nadenken 
over bijvoorbeeld de brandmeldinstallatie en heel 
veel kleine dingetjes waar ik nooit bij stilstond. Dat 
maakt mijn werk erg leuk. Het is wat ik verwachtte. 
We puzzelen het hier met elkaar uit. Heel bijzonder 
vind ik dat.’

Toon: ‘Het hele team van ZorgWiel is geweldig. Zowel 
hier in huis als bij de staf. De lijntjes zijn kort, er 
wordt geluisterd en meegedacht. We worden gezien 
en gehoord. Het is hier boven verwachting goed. Nick 
was thuis bijvoorbeeld vaak teruggetrokken. Hier 
doet hij volop mee. Hij zit vaak in de woonkamer en 
samen met Daan en Johnno zijn ze de drie belhamels 
van De Vlinder. Dat doet zo goed!’

Goede balans
Tessa lacht erom. ‘Ja, Nick heeft een goede balans 
gevonden tussen op zijn kamer zitten en meedoen 
in de woonkamer en de keuken. Dat doet hij heel erg 
knap. Het is hier een diverse groep, die behulpzaam 
is naar elkaar. Ze zijn uit op gezelligheid en dat kan 
hier ook. 
ZorgWiel heeft een heel prettig leefklimaat gecreëerd. 
Zij hebben een sterke visie die ze goed kunnen 
overbrengen. Ze staan voor wat ze zeggen. De 
openheid en de laagdrempeligheid maken dat het 
hier erg prettig wonen en werken is. We doen het 
met elkaar. Het is jammer dat we in deze coronatijd 

nog niet veel dingen kunnen ondernemen. Juist in de 
beginperiode van een nieuw huis is het belangrijk om 
te verbinden. Maar dat gaan we inhalen.’
Toon is daarvan overtuigd. ‘Wij hebben daar een 
rotsvast vertrouwen in. Het ligt nu bij Tessa en de 
club. Wij hebben het uit handen kunnen geven. 
We weten dat het hier goed zit en daar zijn we 
zielsgelukkig mee.’     

Geroezemoes en gelach
In de woonkamer kijken Aiméé en Johnno televisie.  
Zij hebben een vrije dag. Aiméé zegt dat ze het in  
De Vlinder gezellig en leuk vindt. Johnno is het met 
haar eens. ‘Ze kunnen hier lekker koken. Behalve 
twee keer, toen was het eten koud. Zelf help ik niet 
met koken. Ik ben net mijn vader, die zegt altijd: “Ik 
kan het vuur nog niet eens blussen.” Wij houden hier 
van grapjes maken. Dan kunnen we flink lachen. Op 
mijn werk in Velp kan ik ook lachen. Daar heb ik twee 
keer meegewerkt aan de nieuwsbrief. En nu werk ik 
dus ook mee aan de nieuwsbrief van ZorgWiel. Leuk!’
Uit de keuken komen inmiddels heerlijke geuren. 
Buiten is het nat en donker. Een aantal bewoners 
komt zojuist thuis van de dagbesteding. Een 
geroezemoes en gelach vult de verlichte warme 
ruimtes. Eén van de meiden kijkt direct in de keuken 
mee in de potten en pannen. Anderen schuiven 
vast aan de keukentafel aan voor straks een lekkere 
maaltijd.
De bewoners van De Vlinder zijn Thuis. 



Sinterklaas is weer 
gekomen op ‘t Span

Op 3 december kwam Sinterklaas met 3 van zijn pieten naar ‘t Span.
Ze werden door de Spanners met zang welkom geheten. Sinterklaas 
had zijn grote boek bij zich en wist over iedereen wel wat te vertellen. 
Dat was een beetje spannend, maar er werd ook veel gelachen om  
alle gekkigheid die iedereen uit heeft gehaald het afgelopen jaar. 
De pakjespiet had kadootjes meegenomen en onder het genot van 
chocolademelk en wat lekkers werden die uitgepakt. Het was een 
feestelijke en zeer geslaagde avond. 
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Op dinsdag 1 december heeft Sinterklaas met zijn 
pieten een bezoekje gebracht aan De Blitz. Piet Krista 
kwam als eerste in de huiskamer om te kijken of 
iedereen er al was, ze plofte gezellig op de bank in 
afwachting van de goede Sint met zijn gevolg. Opeens 
werd er op het raam geklopt. Oh jee, dat was toch wel 
een beetje schrikken!

Moniek nam het initiatief en rende naar de voordeur, 
daar stond Sinterklaas Mike met Piet Chantal en nog 
twee hulppieten. Ze vertelde dat ze de muziekpieten 
kwijt waren en zij hadden de cadeautjes! Wat nu? 
Want zonder muziek geen cadeautjes.

Nou, daar wisten de Blitzers wel raad mee, want 
gelukkig kan onze Michiel heel goed keyboard 
spelen. Snel werd zijn keybord opgezet, iedereen 
een instrumentje in de hand en met z’n allen 
muziek maken zo hard ze konden! Lotte kende alle 
sinterklaasliedjes. 

En ja hoor, er werd weer op het raam geklopt.  
Bij de voordeur stond een grote zak met cadeautjes. 
Wat was het gezellig! Eva en Danique hielpen Piet 
Krista met uitpakken. Eveline was de grote hulp voor 
Roel en Sint Mike was zo lief om Ellen mee te helpen 
uitpakken. 

Onze pechvogel Steven was ziek, dus gingen Sint 
Mike, Piet Chantal en de 2 hulppieten persoonlijk bij 
Steven op zijn kamer cadeautjes afgeven. Het was 
een gezellige boel in de huiskamer van De Blitz.

Sint en zijn Pieten op bezoek bij De Blitz
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Sinterklaas:
 
 Hallo allemaal,
 Wij hebben op vrijdag 4 dec. heerlijk 
kunnen genieten van een Sint diner! We hebben  
Sint en Pietjes geknutseld als versiering voor bij  
het diner. En kijk maar naar de foto’s voor het 
mooie resultaat van de lekkernijen. 
Helemaal bedacht door onze Annie, bedankt 
hiervoor. Helaas kon ze zelf niet aanwezig zijn.
Ik heb haar taak met veel plezier overgenomen en 
veel hulp gehad van andere collega’s.
Bijna alle bewoners waren aanwezig, het was een 
hele gezellige geslaagde avond, ook al duurde het 
langer dan normaal!
Ook mochten alle bewoners de schoen zetten;  
waar een heerlijke chocoladeletter in kwam.

Groetjes, Caroline 

Kerst: 
 Inmiddels zijn we ook druk bezig om de 
 Boterbloem in kerstsferen te krijgen. De 
kerstboom wordt gezet en we knutselen zelf nog 
versiering.
Zie maar hoe goed Henk en John bezig zijn geweest! 

Groetjes van de Boterbloem

Nieuws  
uit de Boterbloem
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 Uitjes buitenshuis zijn momenteel  
 misschien niet mogelijk, maar dat heeft  
de Spanners er niet van weerhouden om thuis op 
het Span even een andere wereld te creëren.
Op zaterdag 7 november werd de keuken van het 
Span omgetoverd in een Spa.
Met een zacht muziekje op de achtergrond 
verzorgde de begeleiding een relaxte middag  
voor de Spanners.
Eén van de ouders en 2 collega’s hadden allemaal 
spullen geregeld voor een ware beautymiddag.
Er kon gekozen worden uit een heerlijk warm en 
bruisend voetenbadje, handmassages, maskertjes 
en er was zelfs een heuse nagelstudio. 
En voor degenen die juist meer ontspannen van een 
activiteit, kon er ook gefietst en gewandeld worden.
Aan het einde van de middag was iedereen 
opgefrist en fruitig. Het was een geslaagde  
en ontSpannen middag.

OntSpan dag

“
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Verhaal van Reiner 
uit Villa Ramon
Ik (Reinier) heb deze CORONATIJD goed doorgemaakt.

Vanaf maandag 16-3-2020 kwam ik thuis te zitten 
van mijn dagbesteding en activiteitencentrum de 
Wambeekop. Dinsdag & vrijdag: de speelgoedbank  
of de ICT & vrijdag de baliedienst het Barentzhuis 
in Velp (Baliedienst op woensdag was&wijk op 
donderdag. In deze tijd heb ik heel veel gefietst lekker 
de natuur in en alle kikkers die je hoorde kwaken  
als het lekker weer was in de zomer. 

Ik fietste regelmatig vanuit Elst waar ik woon via  
een grote toeristische routes naar WC: winkelcentrum 
Rijkerswoerd & winkelcentrum Elderhof in Elderveld. 
Beide in Arnhem. De fietsroutes waren ongeveer 
12&14 kilometer en ongeveer 5 kilometer van  
Elst naar Oosterhout (richting Nijmegen). 

In Oosterhout is een Total Rietgraaf tankstation  
en daar zijn een tafel & een bankje waar ik dan lekker 
in de zon ging zitten met mijn drinkfles water erbij  
en soms een raketwaterijsje als ik naar WC 
Rijkerswoerd of Elderhof fietste had ik ook altijd mijn 
drinkfles mee. Bij WC Rijkerswoerd zijn 4 bankjes 
waar ik dan ook lekker in de zon ging zitten en bij 
WC Elderhof staat een bankje tussen de Lidl & de 
Jumbo. Ook hier dronk ik dan lekker mijn water 
op, terwijl ik van de zon genoot. In de tijd dat er 
geen diensten waren keek ik heel veel naar de EO 
beamkerkdiensten & het programma: Kerkdienst. 
In deze kerken waren de liederen een aantal jaren 
geleden opgenomen, die zongen ze dan en in een 
ander gebouw met glas in lood ramen was dan de 
spreker die een klein stukje voorlas uit de bijbel en 
iets vertelde over deze coronatijd en een klein stukje 
uitleg over het gelezen bijbelgedeelte. Deze spreker 
deed dan ook het dankgebed & voorbede & de zegen.

En er was ook een man die een stukje speelde op een  
keyboard en ook keek ik regelmatig naar de eucharistie-
vieringen. Al deze kerkdiensten op Nederland 2 

hebben mij erg goed gedaan en wij mogen weten dat 
God ons inderdaad nabij is in deze tijd van corona. 
Verder heb ik nog erg veel geluk gehad dat ik nog mee 
heb kunnen doen aan de opnamedag van de MAX 
Geheugentrainer op vrijdag 06-03-2020 en 
dat Johan (mijn vader) & ik onze verjaardag konden 
vieren, wat eigenlijk de bedoeling was bij mij op 
de woongroep, maar omdat ik een paar kwetsbare 
bewoners heb en de groep van onze familie best 
groot is mochten Johan en ik onze verjaardag bij 
mentor en bewindvoerder vieren. Dit was echt een 
zegen dat dit allemaal nog mogelijk was en dat Harda 
(mijn moeder) & ik nog onze getuigenissen op zondag 
08-03-2020 konden geven in de dienst waarin Ds 
Teun van der Leer voorging, ik vanwege mijn 25 jarig 
jubileum als liturgie-assistent.
Tot slot: bij mij op de woongroep is er gelukkig nog 
niemand besmet geraakt met het coronavirus. Echt: 
God zij dank en ook de zussen van Johan zijn nog 
steeds gezond en ook de broers van Harda & haar 
zus zijn ook nog steeds gelukkig gezond en tevens 
ook mijn zus (Hanrike) & zwager (Mareck) & hun zoon 
Javier zijn ook nog gelukkig gezond: God is groot en 
hij kan wonderen doen en wij moeten maar gewoon 
op hem blijven vertrouwen.

Liefs, jullie Liturgie-assistent Reinier Berkhof
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De vakantie van Villa Ramon
MIDWEEKJE WEG VAALS 
Van 21 september tot 25 september
Eindelijk was het dan zover
Wel moesten er nog wat aanpassingen her en der 
gedaan worden
Maar uiteindelijk was het een geslaagd midweekje 
weg
Iedereen werd ingedeeld wie bij wie in de auto zat
3 mensen gingen niet mee, die bleven thuis
We hadden een huisje voor de bovengroep, een 
huisje ernaast voor de benedengroep
En huisje waar manfred erik en eigenlijk ook jeroen in 
zaten
We begonnen toen we daar aankwamen bij huisje 
en alles een beetje in orde gemaakt te hebben met 
gebak appeltaart van de droom natuurlijk
En voor wie dat wilde: slagroom erbij of er bovenop
We hadden zelfs een sauna in het huisje daar maakte 
trees romy en iris gebruik van, heel goed, daar is een 
sauna ook voor en ook werd de zonnebank gebruikt 
die zat ook in ons huisje
De eerste avond hebben we macaroni gegeten, dat 
was lekker
We zijn naar het drielandenpunt geweest en als je de 
toren wou beklimmen moest je een mondkapje op, 
anders mocht je niet naar boven
En we zijn in de rodelbaan geweest dan moest je 
eerst met de kabelbaan helemaal naar boven
sommige vonden dat niet prettig en leuk, je kon er 
ook naar toe wandelen of klimmen 
dus er waren 2 opties, het rodelen was erg leuk dat 
ging lekker hard
maar moest wel 1 begeleiding voor dan een of twee 
van ons en dan weer een begeleiding
en met de kabelbaan moest er steeds 1 begeleiding 
mee naar boven en ook weer terug om de volgende 
mee te nemen naar boven i.v.m de corona - die nog 
steeds onder ons is helaas
En we zijn naar de gemeentegrotten geweest dat was 
erg interessant
we gingen met een treintje met plexiglas er tussen 
voor en er achter
En ook nog een klein stukje van de film bekeken
We zijn twee keer uit eten geweest bij 
landalgreenpark wezen uit lunchen in valkenburg

en uit lunchen als afsluiting bij de mcdonalds
Wel was het jammer dat er in valkenburg weinig 
souvenirs winkels waren en ook wat souvenirtjes voor 
jeroen meegenomen, want het was heel jammer dat 
jeroen er niet bij was
Dit vond hij zelf ook heel jammer, maar met een 
aantal mensen heeft hij wel 
contact gehad dus zo was hij er toch een beetje bij
Volgende keer beter
Kortom het was een zeer geslaagde week

Met vriendelijke gr Madieke Burgers




