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Inmiddels ligt de zomervakantie alweer achter ons. Wij hopen dat iedereen heeft genoten van de 
zomervakantie en vrije tijd. In onze woonhuizen zijn er in de zomervakantie door collega’s en bewoners 
weer volop leuke activiteiten georganiseerd. Meer hierover lees je in deze nieuwsbrief.

Ook wij hebben weer nieuwe energie opgedaan in de zomervakantie, 
maar we hebben zeker niet stilgezeten. 
In deze nieuwsbrief lezen jullie de nieuwste 
ontwikkelingen en de mooie bijdragen uit 
de woonhuizen.

Speciale aandacht is er  voor 
het 1-jarig bestaan van woonhuis 
De Vlinder in Schaijk, de officiele 
opening van woonhuis 
Het Klavier en het hoogste punt 
van het nieuwe woonhuis 
Majstro in Nijmegen 
is bereikt! 

Veel leesplezier! 



ZorgWiel  •  Hatertseveldweg 303  •  6532 XS Nijmegen  •  Tel 06 5062 7655  •  info@zorgwiel.nl
www.zorgwiel.nl

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

Op zondag 5 september was het groot feest bij De 
Vlinder! We bestaan 1 jaar en dat moest natuurlijk 
gevierd worden.  
Bewoners, alle ouders en de begeleiding waren 
uitgenodigd op deze mooie zomerse dag. De zon 
scheen volop voor ons. 
Het woonhuis heeft een erg mooi logo op de gevel 
gekregen. Daar zijn we trots op!  

De bewoners hebben een aantal weken druk 
geoefend op een verrassing voor deze dag. We 
hebben namelijk een optreden gegeven voor alle 
ouders, op trommels! Onze Vlinder-drumband 
is supergoed. We hebben liedjes gedrumd van 
onder andere Snollebollekes en Anouk. De ouders 
gingen zelfs dansen in de tuin. Daarna kwam er een 
frietkar, waar we ontzettend van genoten hebben. 
Moe maar voldaan hebben we de dag afgesloten.  

Lieve groetjes, 
Ilse, Ron, Aimee, Femke, Jeroen, Inge, Daan, 
Arno, Johnno en Nick

1 jarig bestaan De Vlinder

https://zorgwiel.nl/wp-content/uploads/2021/09/Zorgwiel_September2021_1_1jarigbestaan.mp3
https://zorgwiel.nl/wp-content/uploads/2021/09/De-Vlinder-video.mp4
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Klik op deze button om het bericht
samen met uw bewoner te beluisteren.

In aanwezigheid van alle betrokkenen werd Het 
Klavier feestelijk geopend. Na een aantal mooie 
speeches van onder meer Herman de Jong en 
wat investeerders kon het uitdelen van de vele 
cadeautjes beginnen. Want de bewoners mochten 
veel cadeautjes in ontvangst nemen van onder 
andere het bestuur en het aannemersbedrijf dat 
verantwoordelijk is voor het bouwen van ons 
prachtige pand. Zoals op de foto hieronder te zien, 
vonden de bewoners het maar wat gezellig!

Ook werd er stilgestaan bij het afscheid van Rob 
Hoefs als voorzitter van de ouderraad. Gerard van 
Kol wist in een mooie speech zijn dankbaarheid te 
tonen voor de tomeloze inzet voor onder meer het 
realiseren van Het Klavier.  Na alle mooie woorden 
kon de officiële opening van start gaan. Nadat de 
openingssteen - die hieronder te zien is - onthuld 

werd door de bewoners, konden de drankjes en 
hapjes geserveerd worden.  Alle bewoners hielpen 
enthousiast mee met het rondbrengen van de 
hapjes en drankjes. Het leek voor iedereen een zeer 
geslaagde dag waarin iedereen die bijgedragen heeft 
aan deze prachtige woonvorm even in het zonnetje 
gezet is. De bewoners van Het Klavier hebben 
het enorm naar hun zin en dat gaan wij zeker zo 
houden.  

4 September opening  Het Klavier

https://zorgwiel.nl/wp-content/uploads/2021/09/Zorgwiel_September2021_3_HetKlavier.mp3
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Hoogste punt van 
woonhuis Majstro

Hoe is het om als gedragsdeskundige te 
werken binnen ZorgWiel? 

Volgend jaar komt er een nieuw woonhuis van ZorgWiel 
bij: Majstro in Nijmegen. Een mooi en bijzonder 
moment was het deze zomer, want het hoogste punt 
van het gebouw werd bereikt. Dat is altijd een feestelijk 
moment in de bouw. Daar werd natuurlijk met de 
toekomstige bewoners en betrokkenen feestelijk bij stil 
gestaan. Majstro komt in het Aaron-gebouw, waar de 
jongeren van Majstro straks gaan wonen. 

Eind dit jaar is het duurzame gebouw klaar. Dan wonen 
er allemaal verschillende bewoners hier bij elkaar, 
vlakbij allerlei voorzieningen die daar ook worden 
gebouwd zoals winkels, scholen en restaurants. Het 
wordt een levendig gebied waar de bewoners een fijn 
nieuw thuis zullen gaan krijgen. 

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

Ik ben Ester Jakobs en 
als gedragskundige 

betrokken bij ZorgWiel. 
Bij sommige woningen 
ben ik al ruim 5 jaar 
betrokken, andere 
woningen heb ik het 
afgelopen jaar leren 

kennen. 
Na mijn middelbare 

school heb ik mijn HBO-
SPH gehaald en ben zo op 

verschillende groepen gaan werken waar mensen met 
een verstandelijke beperking wonen. Ondertussen 
ben ik de studie Pedagogische Wetenschappen gaan 
volgen. Daarna ben ik als orthopedagoog aan het werk 

gegaan. Later heb ik mij nog verder gespecialiseerd tot 
Gezondheidszorg Psycholoog. Het werk bij ZorgWiel 
combineer ik met mijn rol van gezinshuisouder binnen 
Gezinshuis Angerlo, ook één van de woningen van 
ZorgWiel. 

Mijn inzet bij ZorgWiel op de verschillende woningen 
is divers en vraag gestuurd. Ik sluit aan bij de 
teamvergaderingen en de overleggen met Persoonlijk 
Begeleiders. In die overleggen adviseer ik de 
medewerkers rondom bewoner gerelateerde zaken, 
zoals een benaderingsstijl, verder in kaart brengen 
van de hulpvraag enuitdagingen in de communicatie 
tussen bewoners. Maar ook een stuk uitleg over 
een bepaald onderwerp, zoals de ouder wordende 
bewoner, of de sociaal emotionele ontwikkeling in 

https://zorgwiel.nl/wp-content/uploads/2021/09/Zorgwiel_September2021_2_Majstro.mp3
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beeld brengen, is een bijdrage die ik lever in het team. 
Vaak ook is mijn inzet individueel gericht en sluit ik 
aan bij Mijn Plan besprekingen, Multi Disciplinaire 
Overleggen met ouders en/of familie, dagbesteding en 
behandelaren en/of is er een individueel traject met 
een bewoner. Mocht er een externe behandeling of 
verder onderzoek gewenst zijn, draag ik zorg voor de 
doorverwijzing en volg ik met evaluaties het traject. 
Dan valt te denken aan logopedie, trauma therapie 
of bijvoorbeeld Psychomotore Therapie (PMT). Ook 
het verzorgen van een inhoudelijke bijdrage rondom 
indicatie aanvragen hoort bij mijn werkzaamheden. 

Bij de woningen die nieuw starten binnen ZorgWiel 
denk ik mee in de aansluiting van nieuwe bewoners 
en zorg ik in de eerste teamdagen voor de nadere 
kennismaking van het team met de verschillende 

hulpvragen van de nieuwe bewoners. 
En dan is er vanuit de staf van ZorgWiel ook regelmatig 
de vraag om mee te denken over beleidsmatige zaken, 
zoals bijvoorbeeld de uitwerking van de Wet Zorg 
en Dwang of input leveren in het monitoren van het 
kwaliteitsproces. 

De hierboven beschreven diversiteit maakt dat voor 
mij geen werkdag hetzelfde is en ik altijd met veel 
plezier de woningen van ZorgWiel bezoek. Er zijn veel 
verschillen tussen de woningen, de medewerkers 
en de teams, maar overkoepelend is ZorgWiel een 
organisatie van korte lijntjes, goede bereikbaarheid en 
veel passie en toewijding in het gezamenlijk doel; een 
fijn thuis bieden aan onze bewoners en samen met 
ouders/familie de zorg vormgeven. Het voelt voor mij 
heel goed om hier een onderdeel van te mogen zijn. 

Voorstellen MIC-commissie ZorgWiel
De MIC-commissie bestaat uit vijf leden.  Zij zijn 
werkzaam binnen verschillende woonhuizen. Doordat 
er vanuit de verschillende woonhuizen medewerkers 
aangesloten zijn, draagt dit bij aan een brede blik 
op de verschillende meldingen. De MIC-commissie 
brengt elk jaar een jaarverslag uit welke is op te 
vragen bij de voorzitter van de MIC-commissie.

De preventieve taak van de MIC-commissie komt 
het best tot zijn recht als alle incidenten of bijna-
incidenten worden gemeld. In verband daarmee  
rust op iedere werknemer de plicht alle incidenten 
of bijna-incidenten te melden. Het doel van het 
melden van (bijna) incidenten is om inzicht te 
verkrijgen, waardoor wij op organisatieniveau of  
op woonhuisniveau kunnen sturen op het 
verminderen of voorkomen van incidenten.
De MIC-commissie heeft inzage in de meldingen  
die gemaakt worden naar aanleiding van incidenten 
en calamiteiten rondom bewoners en medewerkers. 
Door middel van registratie en analyse van 
deze meldingen, kunnen trends hierin worden 
waargenomen. Het doen van verder onderzoek  
naar oorzaken kan een vervolg zijn. Op basis hiervan 
kunnen adviezen en aanbevelingen worden gegeven 
aan teamleiders of de Staf van ZorgWiel. 

De MIC-commissie vergadert elke 3 maanden 
ca. 1,5 uur op de verschillende woonhuizen.

Foto Mic Commissie
V.l.n.r. Raoul Cremers, Marianne van den Groenendal,
Camillia Weijs, Judith Baltussen en Jennifer Millenaar

Raoul Cremers, Persoonlijk begeleider, Woonhuis Ganzen-
vlucht, Gendt. 
Marianne van den Groenendal, Persoonlijk begeleider, 
Gezinshuis Meiners, Velp
Camillia Weijs, teamleider Ons Huis, Uden
Judith Hagens, Persoonlijk begeleider, Woonhuis Octopus 
Jennifer Millenaar, manager zorg en kwaliteit, voorzitter 
jennifermillenaar@zorgwiel.nl
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Hallo allemaal,
Graag stel ik me even aan jullie voor; 
Ik ben Anke Korbmacher, 30 jaar oud. Samen met mijn 
man Maikel en twee kinderen van 4 en 1,5 jaar, woon 
ik in het dorpje Zeeland. 

Sommigen van jullie kennen me al, omdat ik sinds 
december 2018 bij ZorgWiel werkzaam ben als 
teamleidster van de Boterbloem (Zeeland). Ik heb bijna 
9 jaar met heel veel plezier op de Boterbloem gewerkt, 
maar zal per 1 september de overstap naar woonhuis 
de Vlinder in Schaijk maken. 
Ik zal de bewoners en collega’s in Zeeland erg gaan 
missen. 

Het werken in de zorg en mijn twee kinderen laten me 
zien dat je met iets kleins, zo tevreden kunt zijn.  

Ik geniet daarom 
ook echt van leuke 
(kleine) activiteiten 
met mijn gezin of 
met vrienden & 
vriendinnen. En voel 
ik me betekenisvol 
in het leven van de 
bewoners. Zij zorgen voor een lach op 
mijn gezicht. 

Wat kijk ik uit naar de 
kennismaking met iedereen in 
Schaijk! Samen met de bewoners, 
ouders en collega’s gaan we de Vlinder een fijn 
‘thuis’ laten zijn. 

Even voorstellen: Anke

Even voorstellen: Hellen en Roy
Met het vertrek van Anke van de 
Boterbloem naar de Vlinder zijn wij blij 
te kunnen vertellen dat Hellen en Roy 
gezamenlijk teamleider zullen worden op 
de Boterbloem. Als Persoonlijk Begeleiders 
A hebben zij het afgelopen jaar de 
bewoners en families al goed leren kennen.

Ik ben Hellen de Gelder en - net als Roy - nu ruim een 
jaar werkzaam bij ZorgWiel op de Boterbloem. Samen 
met mijn vriend, de hond, katten en kippen woon ik 
in Sint Hubert. In mijn vrije tijd ben ik veel te vinden 
in onze grote tuin en groentetuin. Verder ga ik graag 
zwemmen bij de kuilen en lekker wandelen door de 
bossen met de hond. Het afgelopen jaar heb ik al veel 
van de Boterbloem leren kennen en mogen genieten 
van alles wat we met elkaar meemaken.  Ik voel mij 
dan ook helemaal op mijn plaats hier. 

Naast het persoonlijk begeleiden van een aantal 
bewoners hebben wij onlangs de mogelijkheid 
gekregen om ook de functie van Teamleider op ons 
te nemen. Hier hoefden wij niet lang over na te  
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denken, want wij willen heel graag het beste uit de 
Boterbloem halen. Ben je benieuwd naar Hellen  
en Roy en/of wil je gewoon meer van ons weten, dan 
horen wij dit graag.

Ik ben Roy Quist, nu ruim een jaar werkzaam binnen 
St. ZorgWiel op de Boterbloem. Ik woon in Oss met 
mijn vriendin en onze 2 hondjes Pablo en Koda. Op 
de Boterbloem zijn Hellen en ik vrijwel gelijktijdig 
begonnen en hebben in het afgelopen jaar een 

goed beeld gekregen van de bewoners, hun ouders/
verwanten, collega’s en onze organisatie St. ZorgWiel. 
Ik voel mij erg op mijn plaats hier, omdat ik echt van 
waarde mag zijn - net als alle collega’s. We krijgen 
de ruimte om mee te denken over de ontwikkeling 
op het gebied van onder andere de zorg voor onze 
bewoners, de toekomst van de Boterbloem en mijn 
persoonlijke ontwikkeling. Ik ben zelf dol op koken. 
Onze bewoners mogen soms genieten van wat ik in 
elkaar heb gekunsteld.

Inhoudelijk thema Mondzorg
Goede mondzorg voor mensen met een 
verstandelijke beperking is erg belangrijk. Zij lopen 
meer risico op mondproblemen, bijvoorbeeld door 
fysieke omstandigheden zoals een afwijkende 
tandstand, spierspanningen, lip,tong- en 
wangspieren of gebitsbeschadiging door stoten, 
vallen of sondevoeding. De zelfreinigende werking 
van de mond neemt hierdoor af of werkt minder 
goed. Veel begeleiders hebben moeite met de 
begeleiding van de mondzorg van onze bewoners. 
Graag geven wij onze begeleiders de basiskennis en 
handvatten om bewoners daar beter in te kunnen 
begeleiden.

Enkele jaren terug heeft ZorgWiel de samenwerking 
gezocht met het CBT in Nijmegen. CBT staat voor 
Centrum Bijzondere Tandheelkunde en is verbonden 
aan het Radboud UMC in Nijmegen. Verschillende 
bewoners van ZorgWiel gaan voor de mondzorg 
naar het CBT.  
De medewerkers van de ZorgWiel-woonhuizen 
van dat moment hebben een workshop gevolgd, 
gegeven door medewerkers van het CBT, gericht op 
onze doelgroep met daarin zowel de basiskennis in 
theorievorm als de praktijkgerichte vorm. 

De basiskennis in theorievorm wordt inmiddels aan 
onze medewerkers aangeboden in een e-learning 
module die goed aangeeft wat het belang is van 
goede mondzorg. In het Opleidingsplan van ZorgWiel 
zal deze cursus als een verplichte cursus worden 
opgenomen. Voor de praktijkkennis is er overleg 
gaande met het CBT om de samenwerking uit te 
breiden, zodat onze medewerkers de handvatten 
krijgen hoe zij in verschillende praktijksituaties zo 
goed mogelijke mondzorg kunnen geven.  
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Betekenisvolle herinneringen 
Beste ouders/familie van de bewoners van ZorgWiel, 

Vorig jaar september - bij mijn afscheid van ZorgWiel - zijn Hennie en ik verrast 
met een bijzondere waardecheque namens de Ouderbesturen van de woonhuizen 
van ZorgWiel. We kregen de ruimte deze te besteden aan een voor ons waardevol 
kunstwerk of iets dergelijks. 

Het heeft even geduurd. Na mijn werkzame leven en een aantal jaren ‘kantoor 
aan huis’ was ons huis aan een opknapbeurt toe. Dat is dit voorjaar afgerond 

en inmiddels heeft onze huiskamer een nieuwe ‘look’ gekregen. Onderdelen 
van de nieuwe look zijn een prachtig schilderij ‘Wenslicht’ en een bijzondere 
wandklok. ‘Wenslicht’ staat voor ons symbool dat ieder in zijn of haar leven 
iets kan betekenen voor zijn/haar medemens: een klein beetje extra kleur 
geven aan andermans leven. We hebben dat beiden in ons werk voor en 

met mensen met een verstandelijke beperking jarenlang mogen ervaren. 
De raderen in de wandklok houden elkaar in beweging en zorgen ervoor dat 

we bij de tijd blijven. Een mooi symbool voor een harmonieuze samenwerking 
van bewoners, ouders/familie, begeleiders en vrijwilligers van ZorgWiel, nu en in de 
toekomst!
Twee bijzondere, betekenisvolle herinneringen aan een ongelooflijk fijne tijd met  
u allen binnen ZorgWiel. 

Hartelijk dank daarvoor en een warme groet! 
Hennie & Bert 
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Binnen ZorgWiel wordt er alles aan gedaan om het 
wonen binnen onze woonhuizen zo fijn mogelijk 
te laten verlopen. Dit jaar werden wij als ZorgWiel 
benaderd door SyncVR met de vraag of wij de VR 
bril willen testen binnen één van onze woonhuizen. 
Omdat wij enthousiast waren over de mogelijkheden 
van de VR bril, hebben wij besloten om deel te 
nemen aan de pilot. Wij zijn deze zomer gestart met 
een Virtual Reality (VR) bril in geWoon! 

Wat is Virtual Reality?
Met een virtual reality bril kun je jezelf verplaatsen 
naar een ‘virtuele wereld’: zodra je de bril op zet, kun 
je ervoor kiezen om even rond te kijken tussen de 
olifanten of te zwemmen met dolfijnen… Je kunt ook 
spelletjes doen met de virtual reality bril: hoeveel 
dieren weet jij te verzamelen op VR-safari? Doordat 
je alleen nog de ‘virtuele wereld’ om je heen ziet, kan 

het onder andere helpen met ontspannen en het 
verminderen van angst en stress bij een tandarts of 
ziekenhuisbezoek! Zie hieronder een paar plaatjes 
van de virtual reality wereld.

Hoe gaat dit in z’n werk?
Binnen geWoon krijgen de bewoners die dit leuk 
vinden de VR-bril op en dan kunnen zij zelf kiezen 
wat zij willen zien in Virtual Reality. Nadat de 
bewoner klaar is met de VR-bril zal de begeleider 
vragen hoe de bewoner de VR-bril heeft ervaren. 
Eind september gaan wij de pilot evalueren. Samen 
gaan wij kijken wat de toegevoegde waarde is voor 
onze bewoners en of wij verder gaan met de inzet 
van de VR-bril binnen de andere woonhuizen van 
ZorgWiel. Wij wensen de bewoners van geWoon veel 
plezier met de Virtual Reality bril!

Virtual Reality pilot bij woonhuis geWoon



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

Het nieuwe schooljaar is weer begonnen, dus er zijn 
weer nieuwe gezichten te zien op de woonhuizen. 
ZorgWiel biedt beroepspraktijkvormingsplaatsen 
voor studenten, wij doen dit voor stagiaires en voor 
leerlingen.

Stagiaires gaan voltijd naar school en lopen 1 of 2 
dagen per week stage om het beroep in de praktijk 
te leren. De stage duurt 6 of 12 maanden. Leerlingen 
zijn bij ZorgWiel in dienst op basis van een leerplek. 
Zij werken meestal 24 uur per week als assistent 
begeleider en gaan 1 dag per week naar school. 
Leerlingen blijven de gehele opleiding in dienst. 
Als het wederzijds goed bevalt, komen zij na de 
opleiding in dienst als begeleider.

ZorgWiel vindt het belangrijk om te investeren in het 
opleiden van studenten, zodat zij kennis en ervaring 
op kunnen doen in kleinschalige ouderinitiatieven. 

Daarnaast zijn het onze medewerkers van de 
toekomst. Sommige stagiaires vinden het ook leuk 
om in de vakanties, naast hun stage, als bijbaantje 
op onze woonhuizen te werken als assistent 
begeleider. 

De SBB (Samenwerkingsorganisatie 
Beroepsonderwijs Bedrijfsleven) heeft ZorgWiel 
en onze woonhuizen erkend als leerbedrijf. De 
SBB vraagt informatie op over ZorgWiel, over het 
specifieke woonhuis en zij bezoeken het woonhuis. 
Op deze manier garanderen zij dat de studenten op 
een veilige werkplek terecht komen waar voldoende 
tijd en begeleiding is voor de student om in de 
praktijk werkervaring op te kunnen doen. 

De leerlingen en studenten werken boventallig, 
waardoor er ook vaak tijd is om een leuke activiteit 
te doen voor onze bewoners. 

 
 
Eind juli stuurde Jeanet ons een mail of dat we 
samen met haar naar de Sligro in Veghel wilden 
gaan om kerstpakketten uit te gaan zoeken voor 
ZorgWiel. “Kerstpakketten! nu al?” dachten we. Ja 
inderdaad nu al, om nog keuze te hebben moesten 
we al vroeg op pad. Natuurlijk wilden we mee!
Op een woensdagochtend spraken we af om 
naar de Sligro te gaan. Daar aangekomen werden 
we hartelijk ontvangen door Angelique, een 
enthousiaste, vrolijke dame die ons in de watten 
legde met koffie, thee en wat lekkers. Na wat uitleg 
konden we aan de slag. We hebben met z’n drieën 
rondgekeken in een grote showroom, waar we 
samen een pakket konden samenstellen. 
De keuze was reuze en wat is het lastig om voor 
zoveel mensen, zoveel wensen, smaken en ideeën 
iets te kiezen! Je wilt iets geven waar collega’s 
blij mee zijn, iets dat niet in de kast of zelfs de 
prullenbak verdwijnt. Maar na lang zoeken en 
bekijken hebben we een heel mooi én lekker pakket 
samengesteld. Een pakket waarvan wij alle drie 
denken dat de meeste van onze collega’s hier  

oprecht blij van worden. Iets dat wij in ons dagelijks 
leven kunnen gebruiken. En, kijkend naar onze eigen 
thuissituaties, onze gezinsleden waarschijnlijk ook.
Wat mede de doorslag in onze keuze gaf is dat het 
cadeau ook duurzaam is. Iets dat lang mee kan 
gaan, zorgt voor minder belasting van het milieu. En 
als kers op de taart worden deze items gemaakt op 
sociale werkplaatsen en zijn zij sponsor van Stichting 
het Gehandicapte Kind. Daarmee was het cirkeltje 
rond.
We verklappen natuurlijk nog niet wat het is, daar 
komen jullie in december wel achter.
Groetjes Yvet, Ilse en Jeanet

Leerlingen en stagiaires bij ZorgWiel

Kerstpakketten
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Bijdragen en nieuws  
uit onze woonhuizen: 

Forellen met de 
mannen van  
de Strang
Na een lange periode van wachten was het zaterdag 
3 juli eindelijk zover. Selina en Gijs hebben al weken 
moeten aanhoren hoe goed de vis skills van deze 
mannen zijn. Albertus had al jarenlang ervaring, Jan 
wist precies hoe hij zijn hengel moest werpen, Cor 
die zelf ooit al was gaan diepzeevissen en Janko die 
precies wist waar zijn dobber moest liggen. Dus was 
het 3 juli vroeg lunchen om precies om half 1 aan 
het water te zitten om de nodige forellen naar de 
kant te halen. De mannen hadden niks overdreven, 
want na nog geen 3 minuten was de 1e forel al voor 
ons. Gelukkig ging Bas ook mee die voor de nodige 
drankjes en hapjes zorgde en tevens fungeerde 
als fotograaf van het stel. Uiteindelijk hebben deze 
kanjers 20 forellen uit de vijver weten te halen.  
Deze worden schoongemaakt en gerookt en dan 
kunnen we er met zijn allen lekker van smullen.  
Om deze geweldige dag af te sluiten zijn we een hapje 
gaan eten bij de plaatselijke snackbar. Het was een 
geslaagde dag. Namens Selina en Gijs moeten we 
deze toppers toch wel gelijk geven. Ze hebben talent 
en kunnen vissen als de beste. 
Groeten: Jan, Janko, Cor, Albertus en Bas



Van vrijdag 16 juli tot en met zondag 25 juli was 
het kermis in Uden, maar liefst 10 dagen lang! De 
kermis is anders dan anders, maar kon gelukkig toch 
doorgaan ondanks corona. Hier waren wij allemaal 
heel erg blij mee. Ook was het hierdoor vaak lekker 
rustig, waardoor we niet lang hoefden te wachten in 
de rijen. 

We zijn in kleine groepjes een paar keer naar de 
kermis geweest. De bewoners van het Klavier vonden 
het allemaal heel erg leuk om te gaan. We hebben 
zelfs zo’n dappere dames en heren, dat ze zelfs alleen 
in sommige attracties gingen. Ook durfden sommigen 
in de achtbaan en in andere snelle attracties. Hierbij 
wat leuke foto’s van ons plezier!

Het Klavier naar de kermis  
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Gezinshuis Meiners:  
samen creatief bezig zijn
Bij gezinshuis Meiners wordt veel tijd besteed aan 
creatieve activiteiten. Op een avond wordt er vaak 
gepuzzeld, getekend, gebreid en gehaakt. In het 
weekend is er meer tijd en wordt er bijvoorbeeld 
geschilderd. Naast dat het gezellig is, zorgt het 
creatief bezig zijn voor rust en ontspanning. Hierdoor 

ontstaat er ruimte om meer te vertellen en naar 
elkaar te luisteren. Maar het zorgt ook voor groei in 
zelfvertrouwen doordat er eindresultaten zijn waar 
je trots op kan zijn. Uiteindelijk is het belangrijkste 
natuurlijk het plezier dat ze er in hebben en dat zie je!
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Zennnn in geWoon!
Daar is ie dan, eindelijk!  

Na lang gewacht moeten 
hebben, hebben Sjef 
en woonhuis geWoon, 
de snoezelkar 
ontvangen! Sjef is 
in de periode van 

covid-19 zo ongeveer 
de hele periode veilig 

bij zijn ouders gebleven. 
Na ruim een jaar, met 

tussenpozen van wat maandjes, 
is Sjef na z’n vaccinaties weer gezellig bij woonhuis 
geWoon komen wonen. We dachten dat dit wel even 
wennen zou worden, maar niks bleek minder waar. 
Sjef was meteen in zijn element. Hij genoot van de 
mensen om hem heen, zowel op het woonhuis als op 
dagbesteding. Het eerste weekend dat Sjef weer naar 
zijn ouders ging, mopperde hij thuis regelmatig…, zo 
van ‘op jullie ben ik wel even uitgekeken’ . Nee, 
alle gekheid... Sjef heeft ’t supergoed opgepakt, 
alle dynamiek om hem heen.
Als verrassing mochten we een 
cadeau aan Sjef geven. We zochten 
een heel mooie snoezelkar uit. 
Een mobiele ‘kar’ met allerlei 
beleefmaterialen erop 
en erin. Ook de andere 
bewoners kunnen hiervan 
meegenieten. Helaas 
kwamen er schepen in het 
Suezkanaal vast te zitten 
en werkte Engeland met de 
Brexit niet mee. Materialen 
die bij de snoezelkar horen, 

komen van heinde en ver, en de schepen en Engeland 
maken dat de snoezelkar nog op zich moet laten 
wachten. Want een kar zonder snoezelspullen, is 
natuurlijk geen snoezelkar….
15 Juli komt ie dan toch écht. Lang gewacht, maar dat 
mag de pret niet drukken. Wauw, wat is ie mooi, een 
ware beleving! Het snoezelen kan beginnen, heerlijk! 
En naast snoezelen, kan er op een groot scherm 
zelfs film gekeken worden, ook een ware beleving 
natuurlijk! We hebben zin in onze zomervakantie. 
Twee gezellige weken gaan we tegemoet; zowel 
ontspannen met de snoezelkar als kamperen in eigen 
tuin mét een heuse film vanuit de tent! Wat willen 
we nog meer… Nou ja, er staat nog heel veel meer 
gepland in de vakantie, daarover in een volgende 
nieuwsbrief meer .
Groetjes,
Iedereen van geWoon



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

Verslagjes  
vakantieweken  
op De Boterbloem  
door Henk en Wilma

 Tijdens de uitstapjesweek hebben we een 
wandeling gehad naar de Nabbegatseberg een 
mooi natuurgebied in Zeeland deze wandeling werd 
verzorgd door Mieke van de IVN die er vanalles 
over vertelde.  Daarna hebben we de schapenboer 
bezocht. Dit vond ik het mooiste uitstapje wat erbij 
was de natuur is daar erg mooi. Ook hebben we 
een route gereden in een oldtimer, ik zat in een 

oude kleine mini Cooper. We hebben een paar 
keer geknutseld op de Boterbloem waarbij we 
onder andere een schilderij mochten schilderen. 
Natuurlijk heb ik ook heerlijk gegeten, een Chinese 
rijsttafel en de frietkar kwam langs waar we zelf 
onze friet en snacks mochten halen, al met al heb ik 
genoten van twee heerlijke vakantieweken.
Vakantiegroetjes van: Henk de Groot

 Ook ik laat weten dat we fijne uitstapjes 
hebben gehad. Heerlijk genoten van de lekkere 
Spareribs bij d’n Brouwer. We zijn op de 
schapenboerderij geweest en daar heb ik geknuffeld 
met een hondje een pup nog, heel erg lief. Tijdens 
de oldtimerrit zat ik in een oude dure Mercedes, we 
reden door Langenboom en Schaijk, we stapten uit 

bij de paters en daar hebben we wat gedronken, 
het weer was prachtig. Ook gingen we Happen en 
Stappen, een stukje lopen en onderwegkregen we 
soep en na verder gelopen te hebben kregen we 
broodjes en wat te drinken. Ook ik kijk terug op een 
fijne vakantieperiode. 
Groetjes van: Wilma Boot
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Uitje van de Spanners
Helaas kon het ZorgWielweekend niet doorgaan,  maar 
de Spanners hadden samen een leuk alternatief uitje 
bedacht op 11 september. 
Loes ging samen met flucas met de trein op pad naar 
Utrecht om te shoppen. Marsha ging fietsen op de 
duofiets met Arie en ook nog wat borrelen in een 
restaurant. 
En Marieke, Marleen, Femke de Ronde, Femke Kuster, 
Robert, Dirk en Rene gingen met Ansje pansje, Mac en 
Ingie bingie naar de film. 
Zo was er voor ieder wat wils. ‘s avonds verzamelden 

we allemaal bij een pannenkoekenrestaurant in 
Nijmegen om heerlijk te gaan smikkelen. 
Weer op het Span aangekomen was iedereen gaar 
maar voldaan, ze zeiden allemaal hoe fijn ze het 
hadden gehad. Daar worden wij dan weer heel erg blij 
van.  
Namens ons allemaal 
Zorgwiel bedankt voor deze gezellige dag !!!! 

Groetjes van de Spanners 
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Tuincentrum ‘t Span
Lieve mensen, 
Een berichtje van tuincentrum tSpan. 
Onze planten hobby is een beetje uit de hand gelopen :-) 
We hebben inmiddels heel veel stekjes. Mochten er 

huizen zijn die ook willen vergroenen laat het weten, 
dan kijken wij hoe de stekjes jullie kant uit kunnen 
komen. 
Groeten van de Spanners
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Villa Ramon:  
30 jarig jubileum bij het Openluchtmuseum
Manfred werkt al heel erg lang bij het 
openluchtmuseum
19 augustus werkte Manfred 30 jaar bij het 
openluchtmuseum 
Dat is heel erg lang ze hadden op z’n werk taart 
gemaakt en de trekker mooi versierd 
Dus dan is het een reden voor een groot feest laat 
de champagne (zonder alcohol) maar knallen
Op naar de 35 jaar en 40 jaar jubileum 
hopelijk blijf je nog met heel veel plezier bij 

openluchtmuseum werken en geintjes met je 
collega’s maken
Dus ook namens ons Villa Ramon gefeliciteerd met 
je jubileum op naar de volgende jubileum
met vr gr Madieke Burgers


