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We zijn alweer toe aan de laatste nieuwsbrief van 2022.  
Wat is het jaar snel voorbij gegaan! Aan het begin van  
het jaar golden er nog steeds coronamaatregelen,  
maar sinds de zomervakantie is alles weer op gang  
gekomen en kunnen we zelfs spreken van een heuse  
inhaalslag. In deze nieuwsbrief kunnen jullie lezen  
over de activiteiten en uitjes die in alle woonhuizen  
weer volop georganiseerd worden. De bewoners  
die in april volgend jaar in het nieuwe woonhuis  
Wijsamen in Wijchen gaan wonen, doen ook al  
enthousiast mee.
Wij zijn trots op onze medewerkers, die zich ook  
dit jaar weer enorm hebben ingezet voor onze  
bewoners en ervoor zorgen dat elk woonhuis een uniek  
en warm thuis is. Wij bedanken ouders en familieleden  
van onze bewoners voor hun steun en vertrouwen  
en alle vrijwilligers voor hun inzet en betrokkenheid.  

Wij wensen jullie mooie  
en warme feestdagen toe  
en een gelukkig en gezond  
nieuw jaar!
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Nieuws  
van de Bewonersraad

Op zaterdag 26 november hebben onze bewoners 
weer met elkaar vergaderd. Deze keer is de 
vergadering opgesplitst in twee groepen. De regio 
Arnhem/Nijmegen is heel gastvrij ontvangen door  
Cor op De Strang in Gendt, de regio Uden is heel 
gastvrij ontvangen door Thijs en Thomas van Ons 
Huis. In het openingsrondje heeft iedereen verteld 
hoe het met hem of haar gaat en de punten vanuit  
de woonhuizen zijn gedeeld. Fijn om te horen dat  
het goed gaat met iedereen.  

Sandra en Rinske hebben vanuit de staf verteld over 
het nieuwe woonhuis: Wijsamen in Wijchen. Dit is het 
laatste woonhuis van ZorgWiel wat er nog bijkomt. 
Het zal 1 april open gaan en er komen 13 bewoners te 
wonen.  

Samen hebben we ook gesproken over de afspraken 
van de Bewonersraad. Op sommige woonhuizen zijn 
er meerdere bewoners die het leuk vinden om deel te 
nemen aan de bewonersraadvergaderingen. Daarom 
hebben we met elkaar afgesproken dat we vanaf  

1 januari 2023 nieuwe afspraken maken. Vanaf 
die datum mag je maximaal twee jaar in de 
Bewonersraad deelnemen, daarna mag een 
andere bewoner het woonhuis vertegenwoordigen. 
Als niemand anders wil, dan mag de huidige 
bewoner langer blijven. Ook hebben we met elkaar 
afgesproken dat er altijd één bewoner aansluit per 
vergadering, je mag wel afwisselen met elkaar of 
elkaar vervangen. We vergaderen twee keer per jaar 
met de hele groep bij elkaar en 2 keer per jaar in twee 
kleinere groepjes. 

Eveline van woonhuis De Blitz heeft verteld over 
een tentoonstelling van Muzepalet waar een aantal 
bewoners aan mee hebben gewerkt, wat leuk! In de 
regio Arnhem/Nijmegen heeft Koen van woonhuis 
Majstro gevraagd hoe alle woonhuizen kerst met 
elkaar vieren, want dat gaan zij dit jaar op Majstro 
voor het eerst doen. Er zijn leuke ideeën uitgewisseld! 
Uiteraard mocht de heerlijke lunch niet ontbreken en 
hebben we elkaar een fijn weekend gewenst. Tot de 
volgende keer! 

https://zorgwiel.nl/wp-content/uploads/2022/12/Zorgwiel_December2022_1_NieuwsvandeBewonersraad.mp3


Interview met Nina en Marco op woonhuis 
Villa Ramon 26-09-2022

In het appartement van Marco 
op woonhuis Villa Ramon zijn 
medebewoonster Nina en Saskia 
(staf Zorgwiel) uitgenodigd voor 
een interview.  
 
Het interview doen ze het liefst 
samen, is veel leuker. 
 
‘Ga lekker zitten’, zegt Marco. 
‘Maar niet in die grote stoel hoor’, 
waarschuwt Nina, want die is alleen 
voor Marco zelf. Nou inderdaad… maar 
goed dat ze dat zei, want dat is wel een 
hele fijne grote stoel, zeg! Gelijk word ik  
ook gewezen op het vissen aquarium waar  
een paar mooie vissen in rondzwemmen. De 
grootste (oranje) vis heeft een wel heel bijzondere naam.  
Die heet namelijk ‘Nina’. Toeval? Nou nee. Want deze 
prachtige vis is speciaal vernoemd. Ze glundert ervan. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

In de kasten staat het bommetje vol met dvd’s. Ook een 
heleboel zijn van Goede Tijden, Slechte Tijden . ‘Daar zijn 
we allebei heel erg fan van’. Marco is lang geleden zelfs 
op de set geweest en heeft daar Reinout Oerlemans 
(Arnie) en Antonie Kamerling (Peter) ontmoet. 
‘Ik ken ook Hetty Heyting, vertelt Marco. Want ik heb 
vroeger paardgereden op de manege van haar ouders. 
Dan zag ik haar weleens als ze achter de bar stond’.  
 
Voetbal kijken vind Marco ook leuk, vertelt hij. Nina vindt 
voetbal niet zo leuk. Ze heeft wel een keer gekeken naar 
een wedstrijd tussen Polen en Nederland.  
 

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

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

https://zorgwiel.nl/wp-content/uploads/2022/12/Zorgwiel_December2022_2_InterviewMetMarcoEnNina_V2.mp3


Nederland won toen met 2-0. ‘Dat vond ik wel zielig voor 
Frank. Dat is mijn broer. Die woont in Polen’. 
 
Zo vertellen ze al honderduit, maar nu mag ik ook wat 
vragen stellen.  

Vinden jullie het fijn om bij ZorgWiel te wonen? 
Nina: Ja, heel leuk. Wel jammer dat Romy weggaat. 
Gelukkig komt ze invallen. Ze is mijn begeleider A.  
Nu krijg ik tijdelijk Nadie. Ik krijg nog een nieuwe. 
 
Ik vond het ook heel leuk om een filmpje te maken.  
Van het huis. 
 
Marco: Voordat ZorgWiel er was, was het Philadelphia.  
Als Yvonne weg zou gaan zou ik dat heel erg vinden.  
Zij werkt ook bij Meiners. 
 
Wat voor werk doen jullie? 
Nina: Ik werk bij De Waspartner. Ik kan wassen, strijken, 
opvouwen en sorteren. Ik werk daar met Bram,Manon 
en Ragna. Alles is daar leuk. 
 
Ik werk ook bij Radio Gelderland. Ik werk in het 
restaurant. Broodjes maken, zoals broodjes eiersalade 
en gezond. Op vrijdag mag ik een broodje kiezen.  
Of een smoothie of sinaasappelsap. Die maak ik ook. 
 
Marco: Ik ben hovenier bij Gidding Buitenzorg.  
Peter werkt daar ook. Het is zwaar werk, hoor. Ik maak 
bijvoorbeeld picknickbanken bij houtbewerken.  
En houtkloven.
Ik hou ook de tuin bij. Hier ook bij Villa Ramon.  
Haag snoeien en zo. 
Op de Woerd werk ik ook. Beestjes verzorgen. 
Shetlandpony’s bijvoorbeeld, maar ook varkens en 
kippen. ‘De kippenkar leegdraaien, dat stinkt echt heel 
erg’, grinnikt hij. Hij trekt zijn neus erbij op. Zo vies. 
Maar toch vindt hij het bij de beestjes het allerleukst. 
 Nina: Ik ben weleens geweest. Op de open dag bij de 
beestjes. Toen heb ik de pony’s geaaid. Ik heb ook eieren 
geraapt. En een varken geaaid. 
  
 

Jullie werken allebei hard zeg. Doen jullie dan ook 
nog wel leuke dingen in het weekend? 
Marco: Jazeker. Ik ga naar het voetbal. Naar Spero. 
Mijn vader was daar namelijk trainer. Sindsdien ben 
ik een échte Spero-man! Ik ga ook op zaterdag naar 
mijn ouders. Daar drinken we koffie en eten we een 
krentenbol. Als ik terug ben dan doen we een spelletje. 
 
Nina: Ik doe graag een spelletje. Op zaterdag doen we 
dat. Monopoly of Ik hou van Holland. 
 
Ze zijn er allebei goed in, want ze hebben allebei  
weleens gewonnen!
 
Nina: Op zaterdag  ga ik naar de glasbak.  
Dat vind ik leuk. Dat geknal van het glas is leuk.  
 
Wat is jullie lievelingskostje? 
Nina: hutspot! Marco lust dat niet. Dan haalt hij iets  
uit de vriezer. 
Ik vind olijven en tuinbonen niet lekker. Hij vindt mihoen 
en boerenkool lekker. 
 
Marco: ja dat klopt, Nina. Ik vind Mihoen en boerenkool 
lekker.  

Nasi vindt hij vies en spruiten ook. Nou, daar zijn Nina  
en ik het helemaal mee eens!
 
Marco en Nina: Heb je nog meer vragen, want we gaan 
nu eten. 
 
Nee, ik heb geen vragen meer. Want ja… jullie hebben 
gelijk. Het is etenstijd! Ik mag ook lekker mee eten 
vandaag. Hanneke heeft heerlijke bietjes gemaakt.  
Laten we maar gauw gaan. Dank jullie wel voor dit  
mooie interview!
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Scholing: Coachend Leidinggeven

In de maanden september, oktober en november 
zijn wij (Hellen de Gelder, Maaike Teeling, Mandy 
Rovers, Heidi Jacobs, Femke van Tilburg) als 
teamleiders flink aan de slag gegaan met de cursus 
Coachend Leidinggeven. Vorig jaar heeft er ook al 
een groep teamleiders deze cursus gevolgd. Iedere 
maand kwamen we twee dagen bij elkaar onder 
leiding van Marieke Tellingen van Schouten & 
Nelissen. 

Door middel van allerlei verschillende werkvormen 
zijn onderstaande onderwerpen aan bod gekomen:

-  Jouw eigen stijl als coachend leidinggevende 
- Het ABCD van de coachend leidinggevende   
 (methodiek)
- Coachen en leidinggeven bij elkaar brengen
-  Onbevooroordeeld luisteren en waarnemen

- Coachend leidinggeven en resultaten bereiken 
- Eigenaarschap, motivatie en zelfsturing    
 beïnvloeden
- Slimme, krachtige vragen stellen
- Respectvol en coachend confronteren
- Lagen in Persoonlijkheid, psychologische aspecten  
 bij coachen
- Coachen van de ‘nog niet onmiddellijk coachbare’  
 medewerker
- Coachend een high performance team bouwen
- Aan de slag met de weerbarstige praktijk
- Dilemma’s en paradoxen als coachend    
 leidinggevende
- De organisatie context en het krachtenveld van de  
 leidinggevende 

Alles wat wij geleerd hebben, proberen wij nu zo 
goed mogelijk in de praktijk te brengen.
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Zorg & Kwaliteit: Veiligheid
Veiligheid binnen ZorgWiel
Binnen ZorgWiel willen wij medewerkers graag extra 
uitdagingen bieden wanneer iemand daar behoefte 
aan heeft. Zo is er de mogelijkheid ontstaan om 
een deeltaak te doen ter ondersteuning van de staf, 
naast de functie die de medewerker heeft binnen 
een woonhuis.   

Eén van deze deeltaken is Veiligheid, onderdeel van 
de Zorg & Kwaliteit. 

Ad Laurenssen en Gijs Doeleman gaan deze taak 
samen uitvoeren ter ondersteuning van de staf.  
Zij stellen zichzelf voor. 
 
 
 
 

Wat valt er onder Veiligheid? 
Veiligheid is een breed begrip. Binnen onze 
woonhuizen zorgen wij voor een veilige omgeving, 
maar ook voor een veilige werksfeer met elkaar.  
Dit geldt voor bewoners en de medewerkers.
De taken waar Ad en Gijs mee aan de slag gaan 
zijn: calamiteitenplannen, brandveiligheid, 
Risico-inventarisatie & Evaluatie (RI&E), 
legionellabeheersing, Bedrijfshulpverlening (BHV)  
en deelname aan de MIC-commissie  
(Melding Incidenten en Calamiteiten).
Bij nieuws uit de woonhuizen staat een mooi  
stukje van Reinier (Villa Ramon) dat mooi aansluit  
op Veiligheid. 

Hallo allemaal,
Sinds een aantal weken zijn wij naast onze 
werkzaamheden op de woongroep ook taken 
gaan doen wat betreft de veiligheid binnen alle 
woonhuizen van ZorgWiel. Vandaar dat wij ons via 
dit stukje even voorstellen en zul je ons ook in jullie 
woonhuis gaan ontmoeten. 
Ik ben Gijs Doeleman en sinds 3 jaar werkzaam op 
de Strang in Gendt. Momenteel ben ik persoonlijk 
begeleider A. Dit doe ik met veel passie en liefde, 
maar omdat ik wat uitdaging miste ben ik - samen 
met Ad - Saskia gaan ondersteunen op het gebied 
van veiligheid. Ook treed ik toe tot de MIC-
commissie. Ik hoop dan ook dat ik mijn ervaringen 
die ik de afgelopen 20 jaar in de zorg heb opgedaan 
met jullie kan delen zodat we een weg kunnen 
vinden naar de beste manier van begeleiden voor 
iedere bewoner. Ook vind ik het belangrijk dat ieder 
zich veilig voelt, vandaar dat ik deze uitdaging ben 
aangegaan. Jullie zullen mij misschien nog weleens 
ontmoeten op jullie woongroep. 
En ik ben Ad Laurenssen. Na 15 jaar Dichterbij nu 
sinds 1 jaar werkzaam bij ZorgWiel. Eerste half jaar 
op de Boterbloem in Zeeland, nu sinds 1 juni op De 
Vlinder in Schaijk als begeleider A. Samen met Gijs 
en Saskia de manager gaan wij de taak veiligheid 
op ons nemen. Veiligheid is belangrijk voor onze 

bewoners. Veiligheid in de breedste zin van het 
woord. Met alles wat met veiligheid te maken 
heeft, gaan wij ons mee bezig houden. Ook ik ben 
toegetreden tot de MIC-commissie. Dat natuurlijk 
ook met veiligheid te maken heeft. Zoals Gijs al 
aangeeft, komen we elkaar beslist ergens tegen op 
de woonhuizen. We zijn al met volle moed bezig en 
het is  een mooie, interessante uitdaging. Waar we 
zoekende in zijn, omdat het voor ons ook nieuw is. 
Maar gaat zeker goed komen. 

Hopelijk tot binnenkort op jullie woonhuis.
Groetjes Ad en Gijs
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Medewerkers aan het woord: 
 
Hellen de Gelder

Wijsamen
Als teamleider van het nieuwe woonhuis Wijsamen mocht 

ik, Hellen de Gelder, in november even gaan sfeerproeven 

in het huis. De laatste keer dat ik dit had gezien was van de 

zomer. Toen stonden de steigers er nog, waren binnen nog een 

aantal muren niet geplaatst, zaten er nog geen tegels in de bad-

kamers, noem maar op…  

Wat wordt het mooi. Er moet nog heel veel gebeuren, maar wat is er al veel gedaan zeg. De appartement-

en van de toekomstige bewoners zijn allemaal even mooi en als er volgend jaar hun eigen meubels in 

staan, dan wordt dit een fijn thuis voor hun. 

De bouwvakkers gaan nog even door en ook de ouders hebben nog een hoop te klussen. Als ZorgWiel 

zijnde hebben we ook niet stil gezeten. Vele sollicitatiegesprekken zijn al gevoerd om een fijn team samen 

te stellen en de eerste medewerkers zijn al aangenomen. Denk jij nu ook: ik zou wel willen gaan werken 

bij Wijsamen, neem dan contact op met Rinske Vedder via info@zorgwiel.nl.
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Medewerkers aan het woord: 
 
Simone van der Ven

Tovertafel
Hoi hoi, mijn naam is Simone van der Ven en ben met veel 

plezier werkzaam op het Klavier in Uden. Ik volg binnen 

ZorgWiel de opleiding Social Work. Voor een opdracht heb 

ik de Tovertafel op school geleend, deze is toen twee weken bij 

ons geweest. We hebben er met veel plezier gebruik van gemaakt! 

Met de Tovertafel kun je verschillende dingen doen, denk hierbij aan een 

gezelschapsspel of het spelen met vissen in een aquarium. Doordat er verschillende niveaus op de tafel 

zitten, kan dit zo aangepast worden aan de behoefte van de bewoner. Het was een leuke ervaring.  

We hopen deze in de toekomst op ons woonhuis te realiseren.
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Dagbesteding in beeld                                                            

Tot nu toe konden jullie in onze nieuwsbrieven van alles lezen over het wel 
en wee in onze woonhuizen en over alle uitjes, vakanties en activiteiten. 
Maar onze bewoners zijn van maandag tot en met vrijdag ook heel actief.  
In deze nieuwe rubriek maken jullie kennis met verschillende dagbestedin-
gen, waar onze bewoners in het dagelijks leven druk aan het werk zijn.

In het plaatsje Vorstenbosch, vlakbij Uden, ligt 
Zorgboerderij van der Wijst. Het is een van de 
oudste zorgboerderijen van Nederland. John en 
Marga van der Wijst, hun dochter Renza en de rest 
van het team hebben er een fijne en veelzijdige 
dagbesteding van gemaakt. Dit is de plek waar 
Serena, die in Het Klavier woont en Michiel, die in 
De Blitz woont, al jarenlang met veel plezier aan het 
werk zijn. Op de zorgboerderij is van alles te doen. 
 
Er zijn paarden en pony’s - van hele grote tot de 
kleinste ter wereld - honden, kippen en konijnen. 
Al deze dieren worden verzorgd door de 
hulpboeren. Het hooi voor de paarden in het 
paardenpark wordt met een speciale elektrische 
wagen rondgebracht. Dankzij de hulpboeren komen 
de dieren niets tekort. Ook worden er allerlei 
klussen gedaan op het erf en aan de gebouwen.  

Daarnaast worden er elk jaar ook heel veel 
pompoenen gekweekt en is er een boomgaard met 
noten en fruit. Voor degenen die liever creatief 

bezig zijn, is er ook een mooi atelier. Daar worden 
de mooiste cadeau artikelen gemaakt van hout, 
zoals vogelhuisjes, hapjesplanken, hondenmanden, 
kerstbomen en nog veel meer. Alle zelfgemaakte 
producten zijn te koop in de winkel, die ook bij  
de zorgboerderij hoort.  
 
Op de zorgboerderij kunnen andere organisaties  
en groepen ook komen vergaderen. Zij worden 
gastvrij ontvangen en de hulpboeren verzorgen  
dan ook de koffie, thee en appeltaart. De lunch die 
zij serveren wordt bereid door Brownies & Downies. 
De gasten worden bij Zorgboerderij van der Wijst 
goed verwend. 

Het was heel erg leuk om te zien wat Serena, Michiel 
en hun collega’s allemaal doen. Na een drukke  
(en koude) werkdag gingen ze nog even trots op de 
foto met het team van Zorgboerderij van der Wijst. 
Bedankt voor jullie gastvrijheid en we komen graag 
nog een keer terug! 



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

In het Gelderse Gendt staat Loods 9. Op deze mooie locatie bieden Vincent en Ellen Verhoeven een 
bijzondere dagbesteding aan. Mandy, Lisanne, Daan en Dimitri uit Ganzenvlucht en Hanneke en Janko uit De 

Strang gaan er allemaal met veel plezier aan de slag. Zij laten jullie graag meekijken met dit leuke filmpje:

In november is er een nieuwe video gemaakt over de bewoners van Het Klavier:

 
Loods 9

 
Het Klavier 

https://www.youtube.com/watch?v=ByY6JSUxSGA&feature=youtu.be
https://app.frame.io/reviews/36855e69-c835-4c5f-ae77-211de2f134a4/73388de7-7b72-497b-badc-ac1f4c798de4?version=2c9fcde3-4725-46a2-af80-f8fd23163e9c
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Wijsamen

Bijdragen en nieuws uit onze woonhuizen: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De vorige keer vertelden we over onze nieuwe 
naam en de voortgang van ons huis. Het inmiddels 
vernieuwde en prachtig logo zien jullie hier aan de 
rechterkant.

Er is de afgelopen maanden 
in en om het huis weer heel hard 
gewerkt.  

De buitenkant is helemaal af en de binnenkant is al 
een heel end. Het stucwerk is grotendeels gedaan 
en het meeste sanitair zit er in. Voor ons ouders nog 
een grote klus om in alle badkamers de wastafels 
en badkamermeubels op te hangen. Hier hebben 
we al een weekend voor gepland en met vereende 
krachten zal dit zeker goed komen. 

Verder hebben we met alle buren de erfafscheidingen 
doorgesproken. Hiervoor zijn er ruim 30 bomen 
nodig. Via een oproep op o.a. Facebook om een 
boom te doneren, hebben we veel reacties gehad. 
Superfijn dat zoveel mensen ons initiatief op 
deze wijze steunen! We hebben binnenkort een 
boomplantweekend, waarbij we als ouders met wat 
lieve hulp van derden al deze bomen gaan planten.
We zijn nu ook druk met uitwerken van de kleuren, 
meubels, raambekleding van de gezamenlijke 

Wijsamen
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leefruimtes en de eigen appartementen. Afgelopen 
weekend was iedereen druk in de weer met opmeten  
en kleuren bekijken en vergelijken. 
 
ZorgWiel is intussen bezig met de inventarisatie en 
aanschaf van de juiste hulpmiddelen voor in het huis. 
Daarnaast is er een start gemaakt met de werving van 
nieuw personeel dat per 1 maart zal starten. Als ouders 
zijn we daar ook bij betrokken en we zijn blij met het 
team dat inmiddels al uit 7 capabele en enthousiaste 
mensen bestaat. De verwachting is dat dit uitgebreid 
wordt tot ca. 12 mensen die samen per 1 maart 2023 
starten. 

Tot slot hebben de kids een naambordje van klei gemaakt 
dat overeenkomsten heeft met de eerste steen. Het was 
een creatieve ochtend en wat zullen de gangen er straks 
mooi uitzien als deze bij alle deuren hangen.

Gezinshuis Meiners 
naar de Truckersdag

Gezinshuis 

 Meiners

Dit jaar eindelijk weer een Truckersdag!  
We hebben er zin in!! 

I.v.m. corona is het 2 jaar lang niet geweest.
Om 12 uur begon het! Papa bracht ons weg.

We stapten in onzes vrachtwagen, heerlijk toeterend reden we 
vanaf Westervoort, Giesbeek, Doesburg, Doetinchem, Didam 
( hier hadden we even pauze bij Mevrouw TOK, genoten van 
een lekker broodje en drankje), daarna reden we door naar 
Zevenaar, Groessen, Duiven en weer terug naar Westervoort. 
Daar stonden pa en ma ons weer op te wachten.
 
We hebben genoten! Hopelijk volgend jaar weer! 

Groetjes Maarten en Norbert Meiners
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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 

Lieve bewoners van alle andere huizen van ZorgWiel.
Maandagavond 03-10-2022 ging in de avond het 
brandalarm af, iedereen wist dat hij of zij op het 
appartement opgehaald zou worden door de 
begeleiders. Iedereen ging onder begeleiding naar 
buiten naar het speelveld vlakbij de Villa Ramon.  
Wij wisten niet dat het om een oefening ging.  
Onze begeleiders hadden op een appartement waar 
mijn huisgenoot niet aanwezig was een apparaat 
gezet waar heel veel rook uit kwam. Daarom ging 
het alarm af. Maar wij waren zo snel buiten in 

veiligheid, dat iemand ons terug stuurde naar onze 
appartementen zodat de brandweermannen en 
vrouwen ons konden redden. Als je na afloop het 
leuk vond, mocht je ook in de brandweerauto zitten. 
Ook zijn er leuke foto’s gemaakt waarin ikzelf en mijn 
huisgenoten een brandweerjas aan mochten hebben.
Kortom: het was een zeer geslaagde oefening en 
daarna was er koffie & thee met iets lekkers.

Vriendelijke Groetjes Reinier Berkhof  
(bewoners Villa Ramon).

Villa Ramon namens Reinier

VillaRamon
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Het Klavier:  
trouwjurken passen
Wil jij ook graag stralen in trouwjurken??  
Dat kan, er zijn al verschillende dames geweest,  
ik moet zeggen ze vonden het geweldig en mochten 
de jurken ook meenemen naar hun woonhuis om  
ze daar te showen. Hier een paar foto’s van de dames 
van Het Klavier.  
 
Groetjes, Manita  
(moeder van bewoner Randy v.d. Akker van Het Klavier)

Het Klavier
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Nieuw woonhuis voor Ganzenvlucht
Woongroep Ganzenvlucht krijgt een nieuw huis. Het 
moet nog gebouwd worden.  

Dit allemaal mede dankzij een kort mailtje van 
een van onze bewoners, Mandy, die de stoute 
schoenen aan had getrokken. Daarin de vraag aan de 
Woonstichting Gendt of er in de nieuwbouwplannen 
ruimte is voor een woning voor Ganzenvlucht.   

De Woonstichting heeft Sandra Simons gebeld 
en zo is de bal gaan rollen. De bewoners krijgen 
een prachtig nieuw huis met gemeenschappelijke 
ruimten en allemaal een studio met douche, toilet en 
eventueel een keukenblokje. Helemaal van deze tijd! 
 
Donderdag 1 december was het zo ver. De bewoners, 
enkele ouders, medewerkers, mensen van de 
Woonstichting en Sandra Simons waren aanwezig. 
Na twee korte praatjes van Sandra samen met Mandy 
en van directeur Germa van de Woonstichting werd 
het contract voor het nieuwe huis getekend. 
Een applaus en daarna een gezellig feestje, zoals ze 
dat bij Ganzenvlucht goed kunnen. Er was lekkere 

soep en lekkere hapjes gemaakt en een glaasje 
bubbels om mee te proosten.  

Ergens in 2024 trekken de Ganzen nog een keer 
verder. Gelukkig blijven we in het fijne Gendt en 
voelt het heel fijn om samen te werken met de 
Woonstichting die ons als organisatie een warm hart 
toedraagt.

Ganzen-

vlucht
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De Sint op Het Klavier
Op 26 november kregen de bewoners van het Klavier 
hoog bezoek van de Goedheiligman, samen met  
3 pieten.  

Sinterklaas had namelijk een brief gestuurd naar Het 
Klavier, dat hij op bezoek zou komen. Maar helaas 
kon zijn paard Ozosnel niet mee. Daarom moesten 
de bewoners meedenken hoe Sinterklaas (die stond 
te wachten bij het busstation in Uden) toch naar de 
Orgellaan 16a kon komen. Gelukkig kwam Loes met 

het idee dat begeleidster Annemarie ook een “wit 
paard” heeft (op 4 wielen ) en dat zij misschien 
wel Sinterklaas kon gaan halen. De bewoners zaten 
gespannen te wachten op zijn komst.  

Het werd een geslaagde avond en natuurlijk wist 
Sinterklaas over iedereen wel wat te vertellen. We 
sloten de avond af met een leuke groepsfoto en 
zongen we nog het afscheidslied “Dag sinterklaasje, 
dag dag...!” 

Het

Klavier
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De Vlinder uit eten

Nieuws van De Strang 
Broer/zus/verwant dag

Op zaterdag 3 december zijn de bewoners van de Vlinder gaan eten bij Pan&Zo. 
Deze lieve meiden en jongens maak je dus echt blij met een etentje.. want dit 
was onze Sinterklaasviering. Geen pakjes.. maar echt een verrassing met zijn 
allen dus!  

Kunnen jullie zien wat iedereen gegeten heeft ?   

Iedereen heeft genoten van deze avond.  
 
Daarna thuis uitbuiken ;)  

Groetjes, de Vlinder  

Zaterdag 1 oktober was het dan eindelijk zover; 
de eerste broer/zus/verwant dag op De Strang. De 
opkomst was goed en het was een zeer geslaagde 
middag. Gezamenlijk is er gezellig gebarbecued. 

Gezinshuis 
De Vlinder

De S
tra

ng
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Nieuws van De Strang 

Bewonersuitje: Bowlen 

De Strang naar  
de Bingo @ Villa Ramon 

Zondag 13 november zijn we op bewonersuitje geweest: bowlen bij 
bowling de Wanmolen in Zetten. Er werd fanatiek gespeeld!

Zaterdagavond 12 november was er een bingo 
georganiseerd door Jeroen, een bewoner van Villa 
Ramon. Bewoners van De Strang: Steffi, Evelien, 
Sanne en Albertus hebben hieraan deelgenomen.  
Er waren mooie prijsjes te winnen.

De Strang

De Strang

Villa  Ramon+
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Ganzen- 

vlucht
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Sinter klaas in het gezinshius 
 
sinter klaas hat en rietje noo dig om te dringken
En toen ging zijn asiestente de baart aan de kant 
doen en we gingen gedigten voor leezen
en hij ging kadootjes iut delen we moesten ale maal 
zingen   

De zak van sinterklaas en toen kwam hij binen met 
zijn staf en iemant deel de taaitaai iut
en zijn staf was best zwaar.
 
Groetjes Richardus
11 jaar 
Gezinshuis Angerlo 

Gezinshuis

Angerlo




