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Eind in zicht.
van de bouwcommissie.

De laatste maanden van dit jaar is er hard gewerkt aan de woningen. De daken en de ramen
zijn geplaatst. De binnenwanden zijn gemonteerd, de tegels zijn geplakt en enkele kachels
geven al warmte. Tijd voor een (kerst) vakantie
zodat in het nieuwe jaar de laatste afwerking
kan gebeuren. Wij wensen al de bouwers
goede feestdagen en een gezond 2010.
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Eind in zicht
Wist u dat...?
Even kennismaken
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Wis u dat..?
 Het “hoogste punt” is gevierd op 21 september door feestelijk een aantal ballonnen op te
laten?

 Het gesprek ging over het onderhoud van
de tuin? Matthijs zei, ik wil best in de tuin schoffelen hoor!! De begeleiding zei, dat noteren we
meteen. Matthijs antwoordde, schrijf mij maar in
voor 1 keer per jaar.
 De bewoners hun eigen keukens hebben
uitgezocht?
 Celiene en Ruby een rode keuken hebben
en Marrit een appeltjes groene?
 De meubels voor gemeenschappelijke huiskamers al zijn uitgezocht? De keus voor de 3slag en 4-slag beide hetzelfde zijn?

 De appartementen van Woongroep 2000,
12 februari 2010 worden opgeleverd?
 De bewoners een beetje zenuwachtig beginnen te worden, want nu gaat het echt gebeuren?
 Er een kijk- en meetdag is geweest in de
appartementen, we heel veel de volgende opmerking hoorden: wat mooi, wat groot, wat een
mooie ramen en wat een grote tuin?
 Evelien en Esther het grootste appartement
krijgen, de zolder?

 De bewoners met z’n allen naar Frans
Bauer zijn geweest, Ruby van Frans wel 10
zoenen heeft gehad?
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 Een aantal ouders naar Den Haag zijn geweest om te protesteren tegen de bezuinigingen in de gezondheidszorg? Kleinschalige
wooninitiatieven worden hiervan de dupe.
 De bewoners een lampje met glasmozaïek
hebben beplakt? Marcel het lampje helemaal
uittekende, het resultaat mag er zijn.
 De ouders zijn getrakteerd op een heel lekker krentenbrood?
 4 moeders en 1 vader de vloeren hebben
uitgezocht voor de gemeenschappelijke ruimtes? Het zijn twee verschillende vloeren geworden.

 Al dit werk gedaan kan worden dankzij de
fondsen en de sponsoren?
 Wanneer al het werk is gedaan de brandweer de gebouwen gaat keuren waarna de eerste jongelui het eigen appartement kunnen
gaan bewonen?
 Woongroep 2000 zegt tegen iedereen, gezellige kerstdagen en kom in 2010 eens op de
koffie aan de Plutoniumweg of Radiumweg.

Even kennismaken
Interview; door Matthijs zelf geschreven.

 Er heel leuk nieuw personeel is aangenomen? Ruby en Celiene zelf Alie en Jolanda
mochten bellen, met de mededeling: jullie zijn
aangenomen.

Naam Matthijs
Hoe oud ben je?
Ik ben 30 jaar
En waar kom je vandaan?
Apeldoorn
Wat zijn je hobbies?
Uit gaan naar roterdam
voor een taptoe.
En ik ben ook gek op
de apeldoorns pijpers.
Dat is een schowband
en het is afgekort DAP.
Wat zijn je andere hobby ‘s?
Ik ben ook gek compoetren en ik ben ook gek
op dolfijnen

 De bewoners in januari bij Fa. Vepa mogen
komen, om te zien hoe de stoelen en tafels gemaakt worden?

Wat vind je leuk aan de woongroep 2000?
Dat Jolanda en Alie meegaan en dat ik op mezelf kan woonen!!

 Volgend jaar alle bewoners een eigen
kerstboom in hun appartement hebben staan?
 Dat de voorzitter deze kerstbomen komt
brengen?
 December 2010 de vaders en moeders bij
hun zoon/dochter Kerst kunnen gaan vieren?

 Direct na oplevering de diverse bedrijven
aan het werk gaan om de gebouwen bewoonbaar te maken?

Ik geef de pen door aan: Tim
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