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De zomervakantie is een tijd om even helemaal bij te komen van het afgelopen jaar. Maar wie denkt 
dat iedereen deze zomer heeft zitten niksen, heeft het helemaal mis. Onze woonhuizen bruisten van de 
energie en de bewoners hebben samen met de begeleiding en hun familie een heleboel leuke uitjes en 
activiteiten georganiseerd. Veel bewoners zijn ook met elkaar of met hun familie op vakantie geweest.  
 
Deze nieuwsbrief puilt dan ook uit van de mooie verhalen en foto’s. 
Zoveel plezier en mooie ervaringen werken natuurlijk 
aanstekelijk.  
 
In de Staf hebben wij een nieuwe  
collega erbij gekregen en in De Blitz  
een tweede teamleider.  
Zij stellen zich in deze nieuwsbrief  
aan jullie voor. We zijn allemaal  
weer vol enthousiasme en nieuwe  
energie aan de slag gegaan,  
maar met deze nieuwsbrief  
kunnen we nog eventjes  
nagenieten van een fijne  
vakantieperiode. 
Veel leesplezier! 
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Klik op deze button om 
het bericht samen met 
uw bewoner te 
beluisteren.

Nieuws  
van de Bewonersraad
Begin september zijn Maarten, Thomas, Eveline, Cor, 
Lisanne, Marco, Loes en Floris van de Bewonersraad 
in Lent bij elkaar gekomen om te vergaderen. Marco 
had Nina meegenomen, Lisanne nam Mandy mee en 
Dide - van ons nieuwste woonhuis Majstro - kwam 
ook een kijkje nemen. Het is inmiddels een grote  
club zo bij elkaar!
We hebben eerst een rondje gemaakt, waarbij 
iedereen vertelde hoe zijn/haar zomer en eventuele 
vakantie was geweest. Sommigen waren wel vaker 
dan één keer op vakantie geweest, en iedereen had 

van de zomer genoten!
Daarna stelde Saskia zich voor, 

onze nieuwe aanwinst bij 
de Staf. Verderop in deze 

nieuwsbrief lezen 
 jullie meer over haar.
Uiteraard hebben 
we het uitgebreid 
gehad over het 
Bewonersweekend, 

wat nu gepland staat 
voor 17-18 juni 2023. 

  

Deze datum is gekozen, omdat de kans dat corona weer 
roet in het eten gaat gooien het kleinst is. We hebben 
nagedacht over allerlei activiteiten die georganiseerd 
kunnen worden, het is een hele lijst geworden!
Ook hebben we het gehad over Cor Kiers, die helaas 
is gestopt als voorzitter van de Bewonersraad. De 
bewoners missen hem echt wel en we spraken af dat 
we hem nog een keer uitnodigen bij het overleg. We 
zijn wel op zoek naar een nieuwe voorzitter. Mocht 
iemand interesse hebben, dan ontvangen wij graag 
een aanmelding daarvoor. De vacature daarvoor 
is gedeeld op de ZorgWiel-pagina van Facebook en 
LinkedIn en staat ook in deze nieuwsbrief. 
Nadat we het nog even kort over het 
kwaliteitsrapport hebben gehad, waarbij 
Nina aangaf dat de begeleiding wel  
een cijfer 13 mag krijgen (!),  
zijn we heerlijk gaan lunchen 
in het restaurant en ging 
iedereen weer naar zijn/
haar eigen woonhuis. 

https://zorgwiel.nl/wp-content/uploads/2022/09/Zorgwiel_September2022_NieuwsBewonersraad_Voiceover_V2.mp3


Bedankt Cor Kiers! 
Wij bedanken Cor Kiers voor zijn enthousiaste inzet 
als voorzitter van de Bewonersraad van ZorgWiel! 
Wij zoeken een nieuwe voorzitter die dit vrijwillig  
wil doen voor onze bewoners.  

Heb je interesse of wil je meer weten hierover? 
info@zorgwiel.nl
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Klik op deze button om 
het bericht samen met 
uw bewoner te 
beluisteren.

https://zorgwiel.nl/wp-content/uploads/2022/09/Zorgwiel_BedankenCorKiers_Voiceover-short.mp3
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Bewonersweekend 2023
In het weekend van 17 en 18 juni 2023 organiseren 
wij het Bewonersweekend. Iedereen heeft er lang 
op gewacht, dus zet deze datum alvast in je agenda! 
Over een tijdje zullen wij hier meer over vertellen,  
we kijken er in ieder geval al enorm naar uit om er 
met elkaar een mooi feest van te maken.  

Bij deze verklappen wij alvast de nieuwe locatie: 
De Hoof in Someren. 

Even voorstellen: Saskia
Hallo allemaal,
Graag wil ik mij even aan jullie voorstellen. Mijn naam is Saskia en ik ben per 1 september begonnen als 
nieuw staflid bij ZorgWiel. Ik ga samenwerken met Jennifer Millenaar als manager zorg & kwaliteit.  
Hiervoor werkte ik als (interim-)manager in de thuiszorg, verpleeghuiszorg, ziekenhuizen en revalidatie-
zorg. De laatste paar jaar was ik kwaliteitsfunctionaris bij de Zeeg in Arnhem. Dat is een woonhuis wat 
een beetje lijkt op waar jullie ook allemaal wonen.   

Ik woon in Arnhem in een heel klein en heel oud huisje samen met mijn katje Teun. Ze is al best oud en ze 
is heel klein, maar superlief. Ik hou enorm van de natuur waar ik graag lange wandelingen maak met de 
rugzak mee. Daar doe ik dan lekkere dingetjes in voor onderweg. Ook hou ik erg van yoga en mediteren. 
Sporten doe ik ook graag zoals kickboksen of fitness.  

Wat fijn dat ik bij jullie mag komen werken. Ik heb er heel veel zin in. Ik heb al een hele leuke start gehad, 

want ik heb de nieuwe locatie die gebouwd wordt van WijSamen in Wijchen gezien en heb al heel even 

om de hoek kunnen kijken bij Villa Ramon. Ook mocht ik in deze eerste week aanschuiven bij de Bewon-

ersraad. Ik heb dus van bijna ieder woonhuis al iemand ontmoet. Dat vond ik 

erg leuk. En zo hoorde ik al veel belangrijke dingen , zoals bijvoorbeeld dat 

woonhuis Ganzenvlucht in de toekomst zal gaan verhuizen naar nieuw-

bouw. Wat spannend!  

De komende tijd zal ik in ieder woonhuis een keertje langskomen om 

kennis te maken. Jullie mogen dan leuke klusjes voor me bedenk-

en, want ik kom natuurlijk niet om alleen maar op mijn handjes te 

zitten. Ik waarschuw wel alvast… koken kan ik niet zo heel erg goed, 

maar afwassen kan ik als de beste!

Dus tot dan.

Ik kijk er naar uit om jullie, jullie ouders, familie, vrijwilligers  

en collega’s te ontmoeten. 

Hartelijke groet,

Saskia

De Hoof

Saskia

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

http://www.dehoof.nl/nl/uw-groep/home
https://zorgwiel.nl/wp-content/uploads/2022/09/Zorgwiel_BewonersWeekend2023_Voiceover.mp3
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Even voorstellen:  
Femke van Tilburg

Hallo allemaal,

Ik ben Femke van Tilburg, woonachtig in Oss, maar  

geboren en getogen in Veghel op 3 februari 1981.  

Hoewel mijn leven zich vooral in Oss afspeelt, ben ik ook veel 

in Veghel tevinden, waar mijn ouders nog steeds wonen.

Ik ben 17 jaar getrouwd met Stefan en samen hebben we 2 doch-

ters, Pleun en Loes. Mijn hobby’s zijn vooral lekker creatief bezig zijn 

en wandelen. Stilzitten is er voor mij niet snel bij. Ik vind altijd wel weer iets 

waar ik me op kan storten, omdat ik zoveel dingen leuk vind!

Na 20 jaar gewerkt te hebben bij Cello, en hier veel ervaring heb opgedaan als begeleider en later 

12 jaar als persoonlijk begeleider, was ik toe aan een nieuwe uitdaging. Via een (oud) collega ben ik 

terecht gekomen bij Stichting ZorgWiel. Een prachtige en hele mooie ervaring rijker!

Ik was op zoek naar rust, tijd en aandacht voor de bewoner, iets wat ik steeds meer miste bij Cello. 

En dat heb ik gevonden op De Blitz. Inmiddels mag ik al weer een jaar werken op De Blitz in Uden! 

Ik heb het hier hartstikke naar mijn zin, De Blitz is een erg fijne plek om te mogen werken. Na een jaar 

werken op De Blitz, de woning, bewoners en de organisatie een beetje heb mogen leren kennen, komt 

deze mooie nieuwe uitdaging op mijn pad. Ik heb de kans gekregen om, samen met Mariska, 

een duofunctie als team-leider aan te gaan. Een uitdaging waar ik ontzettend veel zin in heb!

Femke van Tilburg
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Het nieuwe woonhuis 
in Wijchen: Wijsamen
Een nieuwe naam voor ons woonhuis in Wijchen! 

Wijsamen
Zoals iedereen in Wijchen kan zien, staat er al een 
prachtig gebouw aan de Kasteellaan 48, waarvan de 
bouw mooi volgens planning verloopt. Het hoogste 
punt is zelfs al bereikt en dat hebben we gevierd met 
alle direct betrokkenen. 
Tegelijkertijd hebben we hier een extra feestelijk 
tintje aan gegeven door deze dag te combineren 
met de eerstesteenlegging, de kijkdag en de 
bekendmaking van de naam van ons woonhuis.
Een heleboel feestelijkheden bij elkaar. Wat hebben 
we genoten met zijn allen!
Op deze stralende zaterdagmiddag 9 juli kwamen 
alle bewoners, ouders en genodigden bij elkaar.  
Er waren praatjes, bubbels en muziek. 
De mooie steen werd onthuld door Kim en Gijs en 
vervolgens probeerde iedereen zijn of haar profiel  
te ontdekken.
Na de onthulling van de 1e steen, konden we dan 
eindelijk het huis van binnen bewonderen. “Wat 
wordt het mooi en wat is het toch een prachtige 
plek”, verzuchtte menigeen. 
We raakten niet uitgekeken en bewonderden 
de leuke en royale appartementen, de 
gemeenschappelijke woonkamers en ontdekten  
de trap, de liftschacht en het uitzicht.
Ten slotte werd ook de naam van ons huis nog 
bekend gemaakt: Wijsamen.  

We zijn superblij met deze mooie naam die de 
lading van ons wooninitiatief in Wijchen in meerdere 
opzichten dekt.
De komende maanden moeten we nog even 
flink doorpakken met tal van regeldingen, 
waaronder de bouw, domotica, inrichting van de 
gemeenschappelijke ruimtes, de tuin en onze eigen 
dagbesteding. 
ZorgWiel is ook zeer bij betrokken bij een aantal 
zaken en we zijn blij met hun expertise en ervaring.
We kijken allemaal vol vertrouwen uit naar maart 
volgend jaar, de maand waarin we hopen dat dit 
thuis echt werkelijkheid wordt voor onze 13 kanjers. 

Geschreven door de ouders van de bewoners
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Wat leuk dat ik via deze weg kennis kan maken 
met jullie! Ik ben Piene en ik zit in mijn derde jaar 
verpleegkunde aan de Hogeschool van Arnhem en 
Nijmegen. Aankomend half jaar loop ik stage bij 
woonhuis Majstro. De eerste twee weken zitten 
er op en ik heb de smaak al goed te pakken. De 
gezelligheid, sfeer en toegankelijkheid die er hangt 
maakt het stage lopen erg leuk! Het is bijzonder om 
te zien hoe de dynamiek in de groep is.  
Samen proberen ze er elke dag weer een feestje  
van te maken! 

Er valt voor mij veel te leren bij Majstro. Afgelopen 
twee weken stonden vooral in het teken van 
kennismaken met de bewoners, maar ook met de 
collega’s. Komende weken verwacht ik dat ik veel 
ga leren! Verzorging, verpleegkundige handelingen, 
medicatie, maar ook communicatie zal veel naar 
voren komen. Ik verwacht dat ik een hele leuke, 
leerzame periode tegemoet ga en niet te vergeten: 
ik heb er vooral erg veel zin in! 

Groetjes, Piene

Samenwerkingspartner AAG doet 
vrijwilligerswerk bij ZorgWiel 

Foto Piene en Dide

ZorgWiel heeft een fijne samenwerking met AAG  
op het gebied van bedrijfsvoering. AAG kwam met 
de vraag of zij vrijwilligerswerk mochten doen. 
In het kader van AAG Geeft zijn Olga en Erik op 6 
juli met natuurlijk een doos Bossche Bollen op pad 
gegaan naar woonhuis Ons Huis wat onderdeel 
is van Stichting ZorgWiel. In een voormalig 
notariskantoor wonen daar 12 bewoners met  
een verstandelijke beperking.
De begeleiding had de bewoners van onze 
komst op de hoogte gesteld zodat het voor hen 
geen verrassing was. Structuur en duidelijkheid 
is voor hen erg belangrijk. We spraken met 
begeleidster Saskia die ons o.a. vertelde over haar 
werkzaamheden en hoe een dag er voor  

de bewoners en 
haar uitziet. Naast 
hun dagbesteding  
helpt er elke dag een 
bewoner mee met koken en 
hebben zij diverse huishoudelijke 
taken. 
De bewoners Monique en Thijs lieten met trots hun 
kamer zien en het viel ons op hoe ruim en schoon 
de appartementen zijn. Monique is liefhebster 
van parfums, we telden ruim 20 flesjes en Thijs 
is zeer sportief en nam onlangs nog deel aan de 
paralympics in Nederland.
Bij de koffie en thee werd de Bossche Bol gegeten 
die gretig aftrek vond. Bewust werd er gekozen voor 

Stagiaire  
aan het woord: 
Piene Meijers 
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een halve bol, daar was echter niet iedere bewoner 
het mee eens. Vervolgens een potje rummikub 
spelen met Monique waarvan ondergetekende en 
Olga het niet konden winnen. In no time waren 
vervolgens alle bewoners hiervan op de hoogte. 
Om negen uur en met bewondering voor het werk 
van de begeleiders keerden we met een goed gevoel 
terug naar Den Bosch.

Geschreven door Erik Bevers, AAG.
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Gezinshuis Angerlo –  
om vrolijk van te worden

Bijdragen en nieuws uit onze woonhuizen: 

In januari van dit jaar hebben wij met zijn allen de 18e verjaardag 

van mijn neefje Quin gevierd. Met Quin zijn moeder, met Mark,  

Ester en kinderen van het gezinshuis Angerlo, met zijn opa en oma en met mij, zijn 

oom, en mijn gezin. Door Covid waren we weliswaar deels van de partij  

via zoom, maar dat maakte het er niet minder bijzonder of gezellig om.

Dat ‘je’ achter neefje kan ik er trouwens beter aflaten, want Quin is een vrolijke, 

lange en sterke vent die dit jaar zijn school heeft afgerond en nu zijn volwassen leven 

begint!

Die een passie voor auto’s deelt met Mark en daar heerlijk over kan vertellen.

Die veel lol heeft in, en talent heeft voor, muziek en met Ester en de harmonie in Angerlo  

optredens geeft.

Die heel vaak het woord ‘mooi’ gebruikt.

Die net op een heerlijke vakantie in Scandinavië is geweest, waar hij veel plezier had met het 

hele gezinshuis en met de grote jongens met bootjes aan het dollen was.

Die als hij terug is van vakantie zelfstandig op de fiets stapt naar zijn opa en oma 5 kilometer 

verderop om aan hen te vertellen over alle belevenissen.

Die ‘s avonds doorgaat naar zijn moeder om daar samen gezellig het weekend te vieren.

Toch blijft Quin, zo gaat dat nu eenmaal als je iemand als klein ukkie hebt meegemaakt, toch 

ook altijd mijn neef’je’. En was er, inmiddels 14 jaar geleden, ook een moment waarop het niet 

zo goed ging. Een moment waarop Quin zorg en stabiliteit nodig had die hem niet kon worden 

geboden. Een situatie waarin moeilijke, ingrijpende besluiten te nemen waren. Met de hoop en 

overtuiging dat die het voor iedereen beter zouden maken. Maar ook met onzekerheid daarov-

er. Quin is toen in het gezinshuis in Angerlo komen te wonen, maar hoe dat precies zou gaan 

wisten wij destijds natuurlijk niet.

En dan zie ik Quin nu, 14 jaar later. Zo’n fijne vent, die na een bezoekje aan 

opa & oma vrolijk en tevreden op de fiets stapt, oortjes in, armen plat op 

het stuur, flink op de pedalen op weg naar het gezinshuis in Angerlo, en 

later die avond nog naar zijn moeder. Dat is een moment om vrolijk 

van te worden, en om dankbaar voor te zijn. Een moment waarop we 

denk ik wel kunnen stellen dat het gezinshuis, samen met zijn moed-

er en zijn familie, een belangrijke factor was, en is, om Quin Quin te 

laten zijn! 

Ghelmer Brilleman
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BBQ op Ons Huis
Eindelijk, na heel lang wachten kon en mocht het weer. 
Een BBQ en met z`n allen.
Alle ouders, broers, zussen, bewoners en begeleiding 
kwamen vrijdag 8 juli samen voor een Ons Huis BBQ. 

Dit jaar staat in het jaarplan van Ons Huis, meer 
verbinding en samen komen met elkaar. Dit na een 
periode van meer afstand en zorgen. 

Er wordt zo nu en dan alweer heerlijk koffie gedronken in 
Ons Huis, even gekletst met elkaar. Maar echt bij elkaar 
gekomen waren we nog niet. 

Spontaan ontstond zo het idee voor een Ons Huis BBQ. 
En vrijdag 8 juli was het dan zo ver.

Een feestje om voor te bereiden, een feestje om bij te 
zijn.
Stralende gezichten bij de bewoners, blije ouders en 
vrolijke collega`s. Wat wil je nu nog meer? 

Trots om dan te mogen zeggen, Hier werk ik! 

Groetjes, de collega's van Ons Huis

Ons Huis
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Ron van De Vlinder loopt de Nijmeegse4daagse

Ron Verstegen, bewoner van de Vlinder, heeft dit jaar meegedaan aan  
de Nijmeegse vierdaagse. Deze keer helaas door de voorspelde hitte  
maar 3 dagen in plaats van 4 dagen, maar dit mocht de pret niet drukken.  
Ron heeft o.a. samen met zijn vader en broer gewandeld. Wat zijn we trots 
op hem! En bij thuiskomst hebben de andere bewoners hem onthaald  
met een spandoek, gladiolen en wat lekkers.  

Ron wat zijn we trots op jou! 

De Vlinder



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

Zomervakantie op Majstro
Deze zomer hadden de bewoners hun eerste 
zomervakantie op Majstro. De meesten waren zes 
weken vrij van school. Twee weken is Majstro dicht 
geweest. Bewoners zijn naar huis gegaan of met 
ouders op vakantie. Na twee weken elkaar niet gezien 
te hebben hadden ze elkaar veel te vertellen.
De overige weken heeft begeleiding samen met 
familie een activiteitenprogramma neer gezet. Er 
waren heel veel verschillende activiteiten. 

Zo waren Dide, Teun en Nienke op roze woensdag 
tijdens de Nijmeegse vierdaagse te vinden langs het 
parcours. Collega Hennie deed met haar man Bert 
Vedder mee en werden ook hard aangemoedigd. 
Bewoners van Majstro zijn creatief. Tijdens de 
vakantie hebben we een zomerse slinger gemaakt, 

een leuke mok geschilderd en iedere bewoner 
heeft zijn eigen t-shirt  gekleurd. Het gezamenlijke 
kunstwerk krijgt een mooie plek binnen de woning.    
Bij een vakantie kan een heuse jacuzzi niet ontbreken. 
Door het heerlijke zonnetje was het ook voor de 
andere bewoners genieten om buiten te zijn, anderen 
nat te maken met waterpistolen en leuke spelletjes te 
doen met water.   

Een bonte avond mag natuurlijk niet ontbreken 
tijdens de vakantie. Alle bewoners deden een op 
treden van een artiest die bij hun past. Elke schitterde 
als Boney M en Julian stond als liefhebber van 
trekkers te dansen op mannenkoor karrespoor met 
het is lekker op de trekker. Op het einde was er een 
optreden van alle bewoners en familieleden die 

Deze zomer hadden de bewoners hun eerste 
zomervakantie op Majstro. De meesten waren zes 
weken vrij van school. Twee weken is Majstro dicht 
geweest. Bewoners zijn naar huis gegaan of met 
ouders op vakantie. Na twee weken elkaar niet gezien 
te hebben, hadden ze elkaar veel te vertellen.
De overige weken heeft de begeleiding samen met 
familie een activiteitenprogramma neergezet.  
Er waren heel veel verschillende activiteiten.
Zo waren Dide, Teun en Nienke op Roze Woensdag 
tijdens de Nijmeegse Vierdaagse te vinden langs het 
parcours. Collega Hennie deed met haar man Bert 
Vedder mee en werden ook hard aangemoedigd. 
Bewoners van Majstro zijn creatief.  

Tijdens de vakantie hebben we een  
zomerse slinger gemaakt, een leuke mok geschilderd 
en iedere bewoner heeft zijn eigen t-shirt  gekleurd. 
Het gezamenlijke kunstwerk krijgt een mooie plek 
binnen de woning.    
Bij een vakantie kan een heuse jacuzzi niet ontbreken. 
Door het heerlijke zonnetje was het ook voor de 
andere bewoners genieten om buiten te zijn, anderen 
nat te maken met waterpistolen en leuke spelletjes te 
doen met water.  
Een bonte avond mag natuurlijk niet ontbreken 
tijdens de vakantie. Alle bewoners deden een 
optreden van een artiest die bij hun past. Elke 
schitterde als Boney M en Julian stond als liefhebber 

Zomervakantie op Majstro
Majstro
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van trekkers te dansen op  Mannenkoor Karrespoor 
met Het is lekker op de trekker. Op het einde was er 
een optreden van alle bewoners en familieleden die 
kwamen kijken. De polonaise werd ingezet met Ik wil 
zwemmen in Bacardi lemon. 
In de laatste week zijn we wezen bowlen in Arnhem. 
Met opperste concentratie van Hilke en het 
enthousiasme van Koen werden de ballen fanatiek 
gerold om zoveel mogelijk kegels om te krijgen.  

Alle bewoners waren het er over eens dat we een 
volgende keer langer moeten gaan. De tijd ging te 
snel voorbij.
Vakantie staat in het teken van lekker eten en 
drinken. Ook op Majstro. Er werden heerlijke zomerse 
cakejes gebakken, mooie regenboog smoothies 
gemaakt en lekker gepicknickt op het veld. De 
laatste dag werd gevierd met een heerlijke bbq 
met bewoners, begeleiding en familie. Wat was het 
genieten deze eerste zomer!   
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Burgrun  
De Strang
Zaterdag 11 juni hebben we meegedaan aan de 
Burgrun bij Kasteel Doornenburg. Hier werden we 
in de ochtend feestelijk ontvangen en moesten we 
ons aanmelden, waarna we naar onze zijspanrijder 
werden gewezen. Van 10.00 uur tot 12.00 uur hebben 
we een mooie rit gemaakt, waarbij we onder andere 
ook een stukje door Duitsland zijn gereden.  

Daarna kregen we bij Kasteel Doornenburg een 
heerlijke lunch. Tijdens de lunch liep er een 
goochelaar rond en konden we ons laten schminken. 
Het zonnetje scheen volop.  

Zo rond de klok van 14.00 uur gingen we weer in 
de zijspan voor een middagrit.  

Om 16.30 uur deden we toeterend en wel weer onze 
intocht bij Kasteel Doornenburg. Hier stond een 
heerlijke barbecue voor ons klaar en speelde de DJ 
feestmuziek. Sommigen van ons hebben zelfs nog 
gezongen!  

Het was een super leuke, geslaagde dag! 
Bewoners De Strang

De Strang
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Nina (Villa Ramon)
Hallo ik heet Nina en ik woon in Elst in het huis 
Villa Ramon.

Elke vrijdagavond bezoek ik de Klub in Huissen.
Hier komen allemaal mensen met een beperking 
samen om leuke dingen te doen en om elkaar te 
ontmoeten.

Leuke dingen zoals: spelletjes spelen, darten, 
borduren, WI’n, disco en samen iets drinken.  
Net voor de zomerstop werd er de jaarlijkse 
Playbackshow georganiseerd. 

Ik deed mee met het liedje ‘Bij de Politie’ van K3.
En weet je, ik mocht door naar de finale en had  
deze ook nog eens gewonnen
Volgend jaar doe ik weer mee, maar dan met  
een ander liedje van K3.

Groet Nina

Villa
 

Ramon
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Vakantie Gezinshuis Angerlo
Al in 2020 was het plan om met het gezinshuis een 
rondreis te maken naar Denemarken, Zweden en 
Noorwegen. Maar door Covid ging dit niet door 
en werden de plannen doorgeschoven naar 2021. 
Maar ook dat jaar ging dit helaas niet door, maar 
afgelopen zomer is deze mooie reis gemaakt. We 
sliepen in hostels, op de boot, in een vakantiehuis, 
op een camping, in een superluxe hotel en in een 
chalet. We zagen de fjorden, de zee, de ondergaande 
zon, uitzichten op meren, watervallen, de sneeuw in 
de zomer, stranden en rotsen. En we gingen varen, 
vissen vangen, zwemmen in het meer, klimmen op 
de bergen, spelen aan het strand, struinen langs 
het fjord. We zagen de hoogtepunten van Bergen, 
Oslo en Kopenhagen. We hebben kaartspelletjes 
gedaan, genoten van het inpandige zwembad in ons 
vakantiehuis, maar waar we ook konden biljarten 
en uiteraard chillen. We hebben geshopt en lekker 
gegeten. En genoten, van: 

Jack, die overal, in alle verschillende bedden en met 
steeds verschillende kamergenoten, heerlijk heeft 
geslapen. 
Richardus, die blij was dat hij vóór de vakantie bij 
ons kwam wonen, anders had hij dit gemist. 
Sebastian, die dacht dat hij wel in een 
babyschommel paste, maar er toen achter kwam dat 
zijn benen wel erg lang zijn geworden.
Shanaya, die voorin in de bus genoot van alle 
mooie uitzichten en zorgde voor gezelschap voor de 
chauffeur. 
Jesse, die heeft gezwommen in de zoute zee aan de 
kust in Denemarken, tussen de kwallen en vissen.  
Shirly, die uit haar broek scheurde midden in 
Oslo, maar daarna tot haar blijdschap weer mocht 
shoppen. 
Felicia, die voor het eerst in haar leven een vis heeft 
gevangen.
Tijn, die alle, door de andere kinderen gevangen 
vissen, onthaakt heeft. 

Gezinshuis 
Angerlo
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Job, die in alle landen voor vele veilige kilometers 
heeft gezorgd. 
Quin,  die stoer met de grote jongens mocht spelen 
met de boten op het water. 
Brandon, die nog eens terug wil om met een 
vrachtwagen daar te rijden. 
Lotte, die voor blijdschap bij Job zorgde toen ze met 
ons de laatste week in Denemarken was. 

Mark, die alle vis gefileerd heeft en alle dagen voor 
heerlijk eten heeft gezorgd.  
Ester, die de hele reis tot in de puntjes voorbereid 
heeft. 

We hebben allemaal genoten, ieder 
op zijn of haar unieke manier; een 
vakantie om nooit meer te vergeten! 
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Bewonersvakantie  
in D’n Twist in Overloon 

Ganzenvlucht  
bezoekt de wijngaard 

Op 4 juli gingen de bewoners van de Vlinder voor het eerst samen op vakantie! 
Een midweekje naar Overloon. Wat een feest! 
Deze vakantie zat natuurlijk vol met leuke EN lekkere dingen! 
We hebben genoten van een (hele grote) ijscoupe van Clevers,  
een dagje Dierentuin Overloon, zwemmen en een dag Toverland.  
In de avond natuurlijk lekker lang opblijven,  
spelletjes doen en chips eten in de pyjama.  
En cola drinken! En stiekem hebben we  
ook nog frikandellen gebakken  
in de avond. Het was top!  

Zonnige groetjes,  
namens alle bewoners 

Op woensdag 31 augustus hebben we wijngaard 
de Breede Beek bezocht. Deze ligt bij Nijkerk in 
Gelderland tegen de Flevopolder aan. We gingen met 
6 bewoners, 3 ouders en 1 begeleider
Dit uitje was een initiatief van Dimitri. Zijn vader 
werkt al jaren als (inmiddels onmisbare zo denken 
wij) vrijwilliger bij de wijngaard.
We zaten met stoelen en tafels naast de wijngaard 
naast de hele oude appelbomen.
Raymond, de vader van Dimitri, vertelde ons de 
geschiedenis van de wijngaard en allerlei weetjes 
over het landgoed en de druiven. Sommige druiven 
zijn speciaal ontwikkeld door een Universiteit in 
Duitsland voor ons klimaat (we hebben hier minder 
zonuren dan bijvoorbeeld in Frankrijk). We hebben 
onderweg wat druiven kunnen proeven.
Er valt van alles te leren over de wijngaard zelf, de 
Amerikaanse onderstok die gebruikt wordt (in heel 
Europa), resistent tegen bepaalde ziekte,  

hoe je moet snoeien, waarom er bepaalde planten 
bij de wijnstokken staan. Er is veel te leren! En er 
zijn vele ‘gevaren’ die tijdens het seizoen het hoofd 
moeten worden geboden. Insecten, bevriezing, 
droogte, op tijd oogsten
Wat hebben we nog meer gezien: Hoe de flessen een 
etiket kregen, de druiven sorteermachines, 

Gezinshuis 
De Vlinder

Ganzen- 

vlucht
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de pers en het archief waar alle wijnen van alle jaren 
zijn opgeslagen.
Na de rondleiding hebben we geleerd en ook 
geprobeerd hoe je wijn moet proeven.
Kijken, ruiken, spoelen, uitspugen, proeven … 
We mochten verschillende soorten proeven, een 
prosecco, 2 soorten wit en een rode wijn. De 
kwaliteit van de druiven en de wijngaard is dusdanig 
dat er ook prijzen mee gewonnen zijn… Dus ook 
in Nederland wordt hier en daar echt goede wijn 
gemaakt.
Na het uitje weer terug naar Gendt. Een geslaagde 
dag.
We bedanken Raymond voor zijn inspanningen en 
Pam en Jan voor het vervoer.

Mandy en Rogier 

Open Huis WOONstichting 
Donderdag 8 september was het belanghebbenden 
dag, ofwel Open Huis bij WOONstichting Gendt. 
Vanuit ZorgWiel stonden we met een kraampje 
namens Ganzenvlucht en De Strang. Als 
vertegenwoordiger van de bewonersgroep is Chantal 
mee geweest. Later op de dag zijn enkele bewoners 
nog een kijkje komen nemen. 




