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In de woonhuizen van ZorgWiel kriebelt het. Het zijn de lentekriebels. De zon schijnt, de vogels fluiten, 
de bloesem staat in bloei en de eerste lammetjes spelen in de wei. Iedereen wordt er vrolijk van en er 
worden overal volop plannen gemaakt om weer van alles te gaan ondernemen, erop uit te trekken 
en vooral weer veel samen te zijn. We hopen een lange en vervelende periode vol met beperkingen en 
coronamaatregelen af te sluiten en hebben onze blik al op vooruit gericht.  
In deze nieuwsbrief kijken we nog één keer terug.  
Onze bewoners, hun ouders, de medewerkers  
van ZorgWiel en vrijwilligers zijn er namelijk  
weer in geslaagd om van de feestdagen  
en jaarwisseling - ondanks de  
lockdown - iets bijzonders te  
maken. Daar zijn we ontzettend  
trots op! Op 27 maart  
organiseren de Udense  
woonhuizen nog een koek  
en zopie (dus haal je  
wandelschoenen maar  
uit het vet!) en laat  
dan de lente maar  
komen. Veel lees- en  
luisterplezier en tot  
gauw in de  
woonhuizen!
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Het eerste overleg van de Bewonersraad 
van 2022 was, door de nog altijd geldende 
coronamaatregelen, wederom op twee 
verschillende dagen gepland. Als het om de 
overleggen met de Bewonersraad gaat, is 2022 dus 
op dezelfde wijze gestart als waarop 2021 geëindigd 
is. De laatste vergaderingen in 2021 waren in 
oktober, dat is alweer een hele tijd geleden.
Op 19 februari en op 5 maart hebben de leden van 
de Bewonersraad elkaar ontmoet. Op beide dagen 
was de opkomst prima en is er goed vergaderd. 
We mochten twee nieuwe leden verwelkomen, 
Floris vanuit Het Klavier en Inge vanuit De Vlinder. 
Inge heeft de plaats van Ron in de Bewonersraad 
ingenomen. Mandy kwam vanuit Ganzenvlucht 
Lisanne ondersteunen. We gaan je vertellen wat er 
in beide Bewonersraden is besproken….

We hebben stilgestaan bij de laatste periode 
vanaf het moment dat we elkaar voor de laatste 
keer zagen. In de verschillende woonhuizen zijn 
verschillende bewoners wel positief getest op 
Corona, maar gelukkig hadden de meesten enkel 
wat milde klachten en was het eigenlijk het uitzitten 
van de quarantaineperiode, dat is niet leuk en al 
vervelend genoeg!

Inge vertelt dat in De Vlinder de huisregels zijn 
gemaakt en besproken in het huiskameroverleg. Floris 
komt met het mooie voorstel om in elk woonhuis 
een ideeënbus te plaatsen waarin bewoners leuke 
voorstellen voor activiteiten kunnen doen. Misschien 
is dat ook iets voor jullie woonhuis! Loes heeft 
een mooi verhaal over hoe zij verrast werd in haar 
dorp tijdens carnaval; zij was uitgekozen om de 
carnavalsprinses van het dorp te zijn; een hele eer!

Lisanne meldt dat er voor Ganzenvlucht mooie 
plannen voor de toekomst zijn. Er komt in Gendt 
een nieuwbouwproject waar de bewoners straks 
een mooie nieuwe woonplek gaan krijgen. Lisanne 
en Mandy kijken er nu al naar uit. Wel moeten ze 
nog wat geduld hebben, want als alles goed gaat 
staat het huis er over ongeveer 2½ jaar.

Cor vertelt dat De Strang 15 jaar bestaat en dat 
het dus tijd is voor nieuwe keukens, ook de vloer 
wordt vervangen en er wordt geschilderd. Maarten 
van Gezinshuis Meiners laat weten dat zij al mooie 
vakantieplannen hebben, het wordt Ameland dit jaar!

Marco van Villa Ramon laat weten dat er een nieuwe 
bewoner is komen wonen, Ragna!
De afspraak wordt gemaakt om tijdens de 
volgende Bewonersraad op 15 mei met de gehele 
Bewonersraad een leuke activiteit te gaan doen om 
het ook een beetje te vieren dat we als een grote 
Bewonersraad weer bij elkaar kunnen komen. We 
denken dat corona dan geen spelbreker meer zal 
zijn. Nu al zijn er leuke ideetjes om dan te gaan 
doen!

Jennifer en Herman vragen namens Rinske of er 
bewoners zijn die het leuk vinden om geïnterviewd 
te worden en dat dit interview dan geplaatst wordt 
op de social media van ZorgWiel. Loes, Thomas, 
Lisanne en Cor geven aan dit leuk te vinden.
De stafleden van ZorgWiel gaan dit jaar beginnen 
met het bezoeken van de woonhuizen om daar 
met bewoners een leuke activiteit te gaan doen. Zo 
leren zij de bewoners nog beter kennen en weten 
zij wat er allemaal gedaan wordt in de woonhuizen. 
Jennifer en Herman horen van de Bewonersraad dat 
zij dit een goed idee vinden.

Jennifer meldt dat er al bewoners wonen in Majstro 
en dat de bouw van het laatste woonhuis van 
ZorgWiel in Wijchen is gestart. 
Ook praten we over het ZorgWielweekend, al twee 
keer hebben we dit uit moeten stellen door….corona! 
De staf van ZorgWiel gaat er weer mee aan de slag.

Aan het einde van de vergadering maken we nog 
een foto van de leden van de Bewonersraad; Rinske 
heeft deze foto’s inmiddels al op social media gezet.
Voorzitter Cor bedankt iedereen voor het aanwezig 
zijn en de inbreng en wenst iedereen een goede reis 
naar huis!

Nieuws  
van de Bewonersraad

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

https://zorgwiel.nl/wp-content/uploads/2022/03/Zorgwiel_Bewonersraad_Maart2022_Voiceover.mp3
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Klik op deze button om 
het bericht samen met 
uw bewoner te 
beluisteren.

Hobby van onze bewoner: Rick
Bijzondere hobby’s.
Je hoeft maar één hobby te hebben….
En wat voor één! Rick van woonhuis geWoon heeft een 
super mooie hobby: Lego bouwen.

En wat voor Lego; zijn kamer staat vol met zijn 
kunstwerken. Van de Taj Mahal tot de Tower Bridge,  
het Harry Potter kasteel en als klap op de vuurpijl is 
Rick nu bezig met het Colosseum. Dat heeft maar liefst 
9036 steentjes. ‘Kippetje’, aldus Rick. 
Van belang om te weten; voordat Rick aan z’n 
bouwwerken kan beginnen, moet er eerst Chinees 
gegeten worden; de steentjes worden namelijk 
zorgvuldig gesorteerd voordat er gebouwd kan worden, 
en die bakjes van de Chinees zijn er ideaal voor.

In de periode dat Rick thuis was in verband met 
Covid-19, heeft hij het Harry Potter kasteel gekregen, en 
helemaal zelf gebouwd. En nog even geduld, dan staat 
het Colosseum te pronken op zijn kamer.
Heb jij een leuke hobby en wil je die graag delen in de 
ZorgWiel-Nieuwsbrief? Laat het ons weten, schrijf een 
mooi stukje en doe er een leuke foto bij!

https://zorgwiel.nl/wp-content/uploads/2022/03/Zorgwiel_Hobby_Maart2022_Voiceover.mp3


Start Majstro 
Precies een jaar geleden lieten we jullie in de Nieuwsbrief 
weten dat de bouw van Majstro was gestart. En nu, een 
jaar later, hebben Teun, Julian, Koen, Hilke, Tim, Dide, 
Nienke en Elke het gebouw feestelijk geopend. Er moet 
nog een heleboel gebeuren, maar we hebben er alle 
vertrouwen in dat Majstro een fantastisch woonhuis wordt, 
waar zij met veel plezier zullen wonen. Aan het 
enthousiasme van de groep zal het niet liggen en daar 
zullen jullie in de volgende Neuwsbrieven zeker meer over 
lezen. 
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Maaike stelt zich voor: Teamleider Majstro

Mansie vertelt: stage Psychologie

Hallo!
Bij deze wil ik mijzelf voorstellen.
Ik ben Maaike Teeling, 29 jaar en woon in Velp. Mijn 
familie bestaat uit mijn ouders, een broer en een zusje. 

In het verleden heb ik fanatiek paard gereden en 
ook het geluk gehad er zelf een te mogen hebben. 
“Als ik later groot ben, wil ik heel veel dieren om mij 
heen hebben!” Het om mij heen hebben van dieren 
brengt mij veel rust en liefde, de eerlijkheid en 
onvoorwaardelijkheid. 

Ik ben een groot fan van Scandinavië, hier heb ik 2x 
een lange reis mogen maken met de auto, een tent 
en wandelschoenen. Hopelijk volgen er nog veel meer 
reizen! De vrijheid, rust en (ongerepte) natuur maken 
mij gelukkig. 

In mijn vrije tijd wandel ik graag in de natuur en kan 
ik enorm genieten van mooie uitzichten. Ik kan me 
ook verliezen in het maken van foto’s. Voor mij is 
muziek belangrijk. Muziek vertelt verhalen. Zelf speel 
ik gitaar, piano en zing graag. 

Ik ben enthousiast, betrokken en behulpzaam. Ik kijk 
vooral naar de mogelijkheden die er zijn. Ook schijn 
ik best grappig te kunnen zijn. In de omgang met 
anderen vind ik oprecht- en eerlijkheid en plezier met 
elkaar hebben belangrijk. 

Ik heb enorm veel zin in deze nieuwe uitdaging en kijk 
uit naar de samenwerking bij Majstro! 

Groetjes, Maaike

Hallo allemaal,
Mijn naam is Mansie Delen, ik ben 29 jaar oud en 
woon in Nijmegen samen met mijn vriend Mike. 
Twee jaar geleden ben ik begonnen met werken bij 
ZorgWiel, hier heb ik eerst een super tijd gehad bij 
woonhuis Octopus als flexer. Dit heb ik gedaan tot 
september 2020, toen ben ik persoonlijk begeleider 
A geworden bij woongroep De Vlinder. Hier heb ik 
bij kunnen dragen aan de start van deze groep wat 
een erg leerzame ervaring was. Daar werk ik nu al 
anderhalf jaar met erg veel plezier. 

Naast mijn werk heb ik mijn pre-master Psychologie 
behaald aan de Open Universiteit, en momenteel ben 
ik bezig met mijn master. Onderdeel van deze master 
is het opdoen van praktijkervaring. 

Ik ben blij dat ik deze 
kans krijg binnen 
ZorgWiel. Ester Jakobs, 
de gedragsdeskundige 
van ZorgWiel, zal mij 
begeleiden tijdens mijn 
stage. 

In mijn stage hoop ik veel 
te leren over de werkzaamheden  
als gedragsdeskundige, maar vooral kennis te 
maken met alle andere groepen en bewoners van de 
organisatie. Ik kijk er dan ook erg naar uit om samen 
te werken met bewoners, ouders, woongroepen en 
Ester! Hopelijk tot snel. 

Groetjes, Mansie

Maaike Teeling,  
teamleider Majstro

Mansie Delen
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LACCS-methodiek binnen ZorgWiel
Binnen ZorgWiel gaan wij voor onze bewoners met een 
ernstig meervoudige beperking (EMB)) werken volgens 
de LACCS methodiek. Vanaf dit voorjaar wordt het 
team van woonhuis Octopus getraind in het werken 
met deze methodiek. Wij krijgen vanuit het Centrum 
voor Consultatie en Expertise (CCE) ondersteuning in 
de scholing. De scholing bestaat uit een deel theorie 
en daarnaast een deel praktijk voor het bespreken 
van casussen. Uiteraard worden de ouders/familie 
ook betrokken in dit traject. Zij zijn en blijven de 
deskundige(n) op het gebied van de bewoner. De 
komende jaren zullen wij deze methodiek ook gaan 
introduceren binnen onze andere woonhuizen met 
EMB-bewoners.  

De tijd dat mensen met EMB alleen maar ‘goed 
verzorgd’ hoefden te worden, ligt gelukkig ver achter 
ons. Dit werd het medische model genoemd: goed 
verzorgd en een kop koffie met een koekje op z’n tijd. 
De praktische invulling van ‘kwaliteit van leven’ wordt 
binnen woonhuizen vaak vastgelegd in afspraken en 
regels. Voor deze regels is natuurlijk wel wat te zeggen. 
Ze leiden alleen niet per se tot een goed leven voor de 
bewoner. Er wordt te weinig gesproken over de vraag: 
“Hoe goed is het leven van de bewoner eigenlijk? Hoe 
pakken de afspraken en regels voor hem of haar uit?” 
Terwijl die vragen zo ontzettend belangrijk zijn.

Vijf gebieden
Wat vinden wij binnen ZorgWiel dan echt belangrijk 
voor onze bewoners met EMB? In onze overtuiging 
gaat het om vijf gebieden. Voor een goed leven moet 
het op alle vijf gebieden goed voor elkaar zijn. Deze 
vijf gebieden gaan over de menselijke behoeften die jij 
en wij ook hebben: een lijf zonder pijn, lekker slapen, 
dingen doen die je leuk vindt, zo nu en dan iets nieuws 
ondernemen, je begrepen, geliefd en gewaardeerd 
voelen en verbonden zijn met de mensen om je heen. 
Wij vinden de vijf LACCS-gebieden even belangrijk. In 
onze overtuiging is er geen rangorde.
Lichamelijk welzijn • Alertheid • Contact • 
Communicatie • Stimulerende tijdsbesteding  

De LACCS-waarden:  
híer heeft de bewoner behoefte aan
Voor een goed leven moet het voor de bewoner op de 

vijf LACCS-gebieden goed voor elkaar zijn. Maar wat 
is dat dan, ‘goed voor elkaar’? Waar heeft de bewoner 
behoefte aan? Hoe weet je dat? Hoe meet je dat? Je 
moet het eens zijn over wáár je eigenlijk naar streeft. 
Per LACCS-gebied hebben we een aantal waarden 
geformuleerd. De waarden maken concreet wát dan 
precies maakt of je leven goed is. 

Ontwikkelingsdenken: zo beleeft de bewoner  
de wereld om zich heen
Als begeleider moet je een goed beeld hebben van 
het niveau van je bewoner. Wat snapt hij wel en wat 
niet? Hoe beleeft hij de wereld? Wat kan en mag je van 
hem verwachten? En wat betekent dit? Deze kennis 
heb je nodig om écht te kunnen bijdragen aan zijn 
leven. Je hebt dit ook nodig om de LACCS-waarden 
te kunnen beoordelen. Er is een manier ontwikkeld 
om naar het niveau te kijken. Dit noemen wij het 
ontwikkelingsdenken.

LACCS-gebieden: deskundigheid en vaardigheden
Met de LACCS-waarden en het ontwikkelingsdenken 
ben je er nog niet. Op de afzonderlijke LACCS-
gebieden heb je deskundigheid nodig. Dat is nodig 
om bijvoorbeeld tóch contact te maken met iemand 
waarmee dat moeizaam verloopt. Om iemand die 
nauwelijks alert is, toch te betrekken bij een activiteit. 
Om de communicatie goed aan te laten sluiten, zodat 
je elkaar beter begrijpt. Om voldoende stimulering en 
uitdaging te bieden aan iemand die zich nauwelijks 
bewust is van zijn omgeving.

Methodisch werken
Om met de drie kamers te kunnen werken, moet 
je goed afstemmen. Met álle betrokkenen. Je stemt 
af waaraan je precies gaat werken. Want het is niet 
eenvoudig om ‘zomaar’ het goede te doen. Wat goed is 
voor het ene gebied, is soms nadelig voor het andere. 
Het is dan belangrijk om samen keuzes te maken. Dé 
juiste keuze bestaat niet. Vaak moet je kiezen tussen 
niet-ideale situaties. Het dak van het LACCS-huis is dan 
ook methodisch werken. Het dak brengt de drie kamers 
bij elkaar. Het dak maakt er een geheel van.

Inhoudelijk nieuwsbrief: LACCS 
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Dagbesteding in Beeld: 
Gidding Buiten-Zorg
Onze bewoners Maarten en Jeroen van gezinshuis 
Meiners en Marco en Peter van Villa Ramon gaan 
met veel plezier naar Gidding Buiten-Zorg. De 
mannen steken de handen uit de mouwen en gaan 
dagelijks hard aan het werk. Ze werken veel buiten 
en maken menig tuin en natuurgebied weer netjes. 

Gidding Buiten-Zorg is een kleinschalige 
dagbesteding, deelnemers voeren groen- en 
onderhoudswerkzaamheden uit in ruim opgezette 
werkgebieden.
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In het najaar van 2021 hebben zeven van onze 
teamleiders een opleiding gevolgd: ‘Coachend 
Leidinggeven’. De training is incompany gegeven 
door Schouten & Nelissen, speciaal aangepast op de 
functie en behoeften van de teamleiders.

In de functie van meewerkend teamleider op de 
woonhuizen heb je een dubbele rol en dat kan soms 
best een uitdaging zijn. In de opleiding hebben de 
teamleiders het volgende geleerd:
Als coachend leidinggevende heb je eigenlijk twee 
petten op. Maar hoe zorg je dat je die twee rollen 
dusdanig met elkaar verbindt dat je team boven 
zichzelf uitstijgt? Je houdt oog voor de belangen van 
je medewerkers, maar ook voor de organisatie.
Door je eigen coachingsstijl te ontwikkelen en 
coachend leiding te geven, leer je niet alleen het 
beste uit je medewerkers te halen op individueel 
niveau, maar ook de algehele samenwerking te 
verbeteren. Je zult zien dat het vergroten van het 
eigenaarschap en zelfsturend vermogen van je team 
enorm zal helpen bij het behalen van het beste 
resultaat. 

Inmiddels hebben we geëvalueerd met de 
teamleiders die de opleiding hebben afgerond en 
allen zijn zeer positief over hetgeen zij hebben 
geleerd. Daarnaast hebben de teamleiders elkaar 
ook nog beter leren kennen en een sterke band 
opgebouwd, waardoor zij elkaar in het dagelijks 
werk ook beter weten te vinden dan voorheen. 
Een mooie ontwikkeling binnen ZorgWiel en deze 
opleiding zal later dit jaar ook aangeboden worden 
aan de andere teamleiders die dat willen.

Ervaringen van de teamleiders:  

“Binnen ZorgWiel hebben wij - 7 teamleiders - van 
oktober t/m december de opleiding Coachend 
Leidinggeven van Schouten & Nelissen mogen 
volgen. Naast een online leerportaal waarin we 
opdrachten moesten inleveren en deze ook van 
elkaar konden inzien, zijn er 6 bijeenkomsten van 
een hele dag geweest.

Dit was een erg mooie en leerzame opleiding. 
Onder leiding van Marieke van Tellingen, onze 
docent, heb ik goede inzichten opgedaan en heeft 
het me daarnaast handvatten opgeleverd om 
het team op een positieve manier te begeleiden; 
het bij kunnen dragen aan de ontwikkeling van 
teamleden en hun prestaties verbeteren. Als 
meewerkend teamleider werk je altijd met twee 
petten op; je bent zowel collega, als teamleider. 
Tijdens de opleiding heb ik geleerd hoe deze twee 
rollen op een zo goed mogelijke manier met elkaar 
te verbinden.

Het was fijn om dit samen met andere teamleiders 
binnen ZorgWiel te mogen doen, op die manier 
hebben we ook van elkaar kunnen leren.”
----
“Investing in yourself is the best investment you 
will ever make. It will not only improve your life, it 
will improve the lives of all those around you.”
----

Robin Sharma 

Opleiding Coachend Leidinggeven
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In maart kon de Medewerkersraad eindelijk weer bij 
elkaar komen. Het belangrijkste onderwerp hierbij 
was de toekomst van de Medewerkersraad. Tot 
nu toe waren er uit alle woonhuizen medewerkers 
vertegenwoordigd, maar na de opstartperiode, 
waarin de Staf van ZorgWiel een grote rol 
speelde in het bepalen van de agenda van de 
Medewerkersraad, kan de Staf nu een stap terug 
doen. Een aantal gemotiveerde medewerkers zet de 
Medewerkersraad nu voort en gaat eerst een aantal 
keren samen brainstormen hoe ze het verder vorm 
willen geven. Ze gaan zelfstandig aan het werk en 
wanneer er input van de Staf nodig is, worden zij 
uitgenodigd en kunnen zij aansluiten. 

De Medewerkersraad bestaat nu uit Anita Smulders 
(’t Span), Lise Gloudemans (De Vlinder), Anny Stap 
(Ganzenvlucht), Anne Naberink (De Strang), Roy 
Quist en Hellen de Gelder (De Boterbloem). 

Heb je interesse om ook plaats te nemen in de 
Medewerkersraad, of wil je gewoon eens weten wat 
zij allemaal doen, dan kun je altijd contact opnemen 
met één van de leden. 

Ik ben Boukje Muller, 72 jaar en ik heb 4 kinderen 
en 7 kleinkinderen. Mijn hobby’s zijn zingen, creatief 
bezig zijn, wandelen en fietsen. Ik woon in Blerick 
en ik ben al sinds 2013 vrijwilligster van Octopus 
in Sevenum. Ik vond het heel erg om Octopus 
te verlaten na mijn pensioen en heb daarom 
besloten om als vrijwilligster te blijven. Ik vind het 
verzorgen nog altijd leuk en kan hierin nu mijn 
eigen tempo bepalen en daarnaast heb ik tijd om 
extra leuke dingen te doen, zoals liedjes zingen, 
wandelen, handen en voeten masseren, bij eet- en 
drinkmomenten helpen, naar de snoezelruimte 
met lichtjes en muziek, enzovoort. Maar ook in de 

vakanties ga ik mee met bepaalde activiteiten, zoals 
met de huifkar of een belevenis programma. Voor 
de kerst zet ik samen met een collega-vrijwilligster 
de boom op. Met veel plezier ga ik naar Octopus, 
het is voor mij een feestje dat ik erheen kan en dat 
is ook wederzijds.

Nieuws uit de Medewerkersraad

Vrijwilliger in beeld: Boukje Muller

Boukje Muller, vrijwilliger
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Gezinshuis Angerlo

Bijdragen en nieuws 
uit onze woonhuizen: 

Hallo ik ben Jesse. En ik heb dit gemaakt  
omdat ik het fijn vind om in Gezinshuis  
Angerlo te wonen.
En ik vind dat Mark en Ester goed voor mij zorgen. 
En daarom heb ik dit gemaakt 
Op school met stoepkrijt 
En ik heb het van een foto 
Nagemaakt.  Groetjes Jesse



Elk jaar vlak voor kerstmis worden de bewoners van  
De Blitz getrakteerd op een gezellig en groots kerstdiner, 
dit alles verzorgd door ouders.
Ook dit jaar is deze traditie voortgezet, ondanks de 
vervelende maatregelen die voor iedereen gelden. 
Ouders hebben thuis alles voorbereid zodat het veilig en 
verantwoord door kon gaan en het weer gelukt is om er 
een onvergetelijke avond van te maken.

Bij thuiskomst was de tafel al mooi gedekt door Harry 
en Maike, de ouders van Lotte, wat zag het er sfeervol 
uit met mooie takken en kaarsjes. 
Even later zaten alle bewoners aan tafel, uitgedost met 
een foute kersttrui en kerstmuziek op de achtergrond, 
de stemming zat er meteen goed in.

Eva had een hele speciale kersttrui aan van papa, 
compleet met sterretjes.
 
Chris, de vader van Danique, serveerde als eerste een 
lekker voorgerecht met stukjes kip en fruit gemaakt 
door Nicoline, de moeder van Eveline.

Krista genoot van het voorgerecht en de gezelligheid 
met een grote lach op haar gezicht
Michiel, Chantal en Mike genoten van de soep, 
gemaakt door Corrie, de moeder van Ellen, ook deze 
smaakte heerlijk!
En dan het hoofdgerecht, rollade, gemaakt door Marij. 
Moniek was erg trots op haar moeder, groente en 
aardappelkroketjes waar Steven maar niet vanaf kon 
blijven.
Roel genoot op zijn manier van de gezelligheid vanuit 
de bedbox, hij hield alles goed in de gaten.

Danique was jarig en trakteerde op toetjes, niet 
zomaar toetjes, cheesecake met ijs en slagroom!
Er werd door iedereen hard “Lang zal ze leven” 
gezongen en ze kreeg een mooi cadeau, wat was ze 
trots!
Als laatste werd er een groepsfoto gemaakt en hebben 
alle bewoners een groot applaus gegeven voor alle 
lieve ouders van De Blitz. 

Kerstdiner De Blitz
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Zaterdag 5 maart is de VVD Lingewaard op bezoek 
geweest bij De Strang. Het was een gezelschap van 
4 personen, waaronder ook Tweede Kamerlid Judith 
Tielen. De bewoners en Ben en Wil zijn door hen 
in het zonnetje gezet. De VVD heeft een zorgprijs 
uitgereikt aan De Strang. Daarnaast hebben de 

bewoners een beeld gekregen dat symbool staat voor 
de zorg.
Albertus wist nog een aantal scherpe vragen aan de 
VVD te stellen en verschillende bewoners hebben 
met trots hun appartement laten zien. In het 
Gemeentenieuws is er een artikel over geschreven.

Bezoek VVD 
Lingewaard aan De Strang



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

Koek en Zopie

Hallo Allemaal,
Het Klavier heeft samen met De Blitz en Ons Huis een Koek 
en Zopie tocht georganiseerd. Op zondag 27 maart wordt 
er een gezellige tocht gelopen naar de 3 woningen hier in 
Uden. Bij iedere woning staat een gezellig kraampje, waar 
iets lekkers gehaald kan worden, want ja… na zo’n lange 
tocht moet ook de innerlijke mens gevuld worden met een 
lekkere versnapering.

De tocht zal rond 12:30 uur van start gaan en tegen 17:00 
uur weer eindigen.
Dé tocht der tochten!  

Groetjes namens het Koek en Zopie Team!
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Oudjaar ’t Span
Dit jaar waren er 4 mensen op ‘t Span met oudjaar. 
En laat het maar aan de Spanners over om daar een 
feestje van te maken.

Ingrid had spullen meegenomen om zelf oliebollen 
te maken. En als echte profi oliebollenbakkers 
werden er heerlijke bolletjes gebakken. 
Natuurlijk hebben we die gelijk even geproefd 
mmmmmmm  

Wat een lol kan je hebben. 
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Oliebollen Villa Ramon

Ik ging 30 december 2021 lekker oliebollen bakken  
voor de woonvorm Villa Ramon
Ik was de hele dag druk mee met de oliebollen bakken  
s morgens  de deeg gemaakt 
En doen moest de deeg Rijzen
En middags bakken maar  ik ging 100 stuks oliebollen bakken.

Ik stond buiten met muziek erbij en bakken maar 
Rianne ene begeleiding heb me beetje geholpen
Ik vond het leuk om te doen dus volgende jaar weer bakken 

Groetjes van jeroen
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Ragna bij Villa Ramon

Hallo allemaal,
Mijn naam is Ragna Weijers, 33 jaar en woon nu sinds 
4 maanden in Elst bij Villa Ramon. 
Ik heb hier nu mijn eigen appartement. Hier ben 
ik erg blij mee. Mijn appartement is roze, want dat 
is mijn lievelingskleur! Op mijn appartement staat 
het vol met paarden. Nee geen echte hoor, maar 
beeldjes ervan. Deze verzamel ik. Ik ben namelijk 
gek op paarden. In maart ben ik ook samen met mijn 
moeder naar de paardenshow Cavalluna geweest in 
Rotterdam. Dit vond ik hartstikke leuk! 

Verder vind ik het leuk om dvd’s te kijken op mijn 
appartement of met een filmavondje op Villa Ramon. 
Mijn lievelings dvd is die van een concert van Nick 
& Simon. Hun muziek vind ik namelijk hartstikke 
leuk! Zelf zing ik dan ook graag mee. Andere hobby’s 
van mij zijn shoppen en wandelen samen met mijn 
moeder.

Ik vind het leuk dat ik in de nieuwsbrief mag komen 
en wie weet tot ziens!
Groetjes, Ragna
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Nieuws van De Vlinder
Sinds kort gaan de bewoners van De Vlinder 1x per 
maand op zaterdag glas ophalen bij de buurtjes in de 
straat. We maken dan gezellig een praatje met de 
buurtbewoners en zorgen dat het glas netjes naar de 
glasbak gaat. Als het zonnetje schijnt genieten we ook 
erg van de wandeling naar de glasbak. 
Wat zijn wij goed bezig! 

Ook is er volop Carnaval gevierd. Van de polonaise 
naar meezingen met de carnavals-krakers. En dan 
uiteraard in onze verkleed-kleding! Wat zagen we  
er mooi uit he. 

En vanuit het team:
Het team van De Vlinder is gestart met een 

driedaagse scholing van Inge Blaauw. De eerste 
scholingsdag was een echte teambuildingsdag. 
We zijn op zoek gegaan naar elkaars kwaliteiten 
en leerpunten. En mochten in groepjes een leuke 
opdracht doen: maak met rietjes en plakband 
een goede ‘bumper’ voor een ongekookt ei. Welk 
ei blijft er heel, na een val van 2 meter? (het kan 
echt!). De laatste twee scholingsdagen zullen gaan 
over communicatie in woord en beeld en over 
driehoekskunde. 




