
Voor gezamenlijk gebruik is een tandem aange-
schaft. Bewoners die moeilijk alleen kunnen
fietsen maken dankbaar gebruik van de tan-
dem. De tandem werd aangeschaft via de tan-
demclub ENViT, een tandemclub voor mensen
met een visuele beperking. De “huisfietsenma-
ker” van de ENViT, de fa Smetsers, zorgde voor
2 nieuwe banden.

De eerste proefrit wordt gemaakt, de penning-
meester kijkt toe.
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1 maart a.s. reeds 2 jaar een mooie woning
voor onze kinderen. Mij overkomt nog steeds
een gevoel van trots dat we dit toch maar mooi
gerealiseerd hebben. Van tijd tot tijd worden
onze appartementen door derden bezocht en
steeds is de reactie “wat hebben jullie het goed
voor elkaar”. Wat niet iedereen weet is dat er
wereldwijd over ons initiatief is geschreven en
dat in menig (vak) tijdschrift foto’s van onze
woongroep zijn afgedrukt.

Naast onze eigen inzet hebben wij ook veel te
danken aan onze sponsoren. Zonder deze aan-
vullende bijdragen hadden we het niet gered en
iedereen is er van overtuigd dat deze gelden
zeer kritisch en zeer nuttig zijn besteed. Het
“sponsorenbord” heeft niet voor niets een pro-
minente plaats bij onze entree gekregen.

Is na 2 jaar nu alles koek en ei? Bijna wel. Met
onze zorgverlener hebben we natuurlijk een 
periode van gewenning en afstemming moeten
doormaken en in deze periode hebben wij ook
te maken gehad met personeelswisselingen. 
Inmiddels kunnen we vertrouwen op een 
stabiele situatie en de veel gehoorde uitspraak
“het duurt meestal 2 jaar voordat de juiste ba-
lans is gevonden” is ook voor onze woongroep
van toepassing geweest.

Per saldo heeft de woongroep ons gebracht
waar we van gedroomd hebben. Op naar het
eerste jubileum bij 5 jaar! 

Ton Jesse

TTaannddeemm  aaaannggeesscchhaafftt

BEZOEK ONZE NIEUWE WEBSITE
WWW.WOONGROEP2000.NL



Pagina 2

In de twee jaar dat de bewoners groeien in het
begeleid wonen, is ook onze gemeenschappe-
lijke tuin meegegroeid. De klimop, de planten,
maar vooral het onkruid groeide heel snel, dus
werk aan de winkel voor bewoners en ouders.
Geen leuk karweitje, maar met z'n allen is het
een eitje, dat eitje kregen we niet, maar een kop
koffie en een broodje maakt van de tuinklus een
klein tuinonderonsje!!!!

Eén van de sponsors de 
Fa. Vepa heeft de woongroep
2000 voorzien van fleurige eet-
kamerstoelen. De stoelen wor-
den intensief gebruikt en lopen
zo hier en daar een vlekje of
vlek op. Hoe krijgen we die 

vlekjes weer weg, dat was onze vraag aan de
Fa. Vepa. Zij stuurden twee mannen die weten
hoe je vlekken kunt verwijderen. Die twee man-
nen vroegen aan ons, trommel een aantal ou-
ders bij elkaar en wij komen jullie helpen, op 15
augustus 2011 was de vlek-klus snel gedaan.
Fa. Vepa jullie krijgen van woongroep 2000 de
warme douche omdat je onze stoelen niet met
een vlekje hebt laten staan, maar hebt gehol-
pen om de vlekjes eruit te halen. 

Woongroep 2000
GGeemmeeeennsscchhaappppeelliijjkkee  rruuiimmtteess
Wat zou woongroep 2000 zonder de gemeen-
schappelijke ruimte moeten doen???
Er wordt veel gebruik van gemaakt o.a. de ver-
jaardagen van de bewoners worden in deze
ruimte gevierd, bingo wordt gedraaid, stoelen-
dans avond mag zeker niet ontbreken en laten
we de Wii met de sportspelletjes ook niet verge-
ten. De locatieassistenten organiseren iedere
dinsdagavond een leuke activiteit, veelal in de
gezamenlijke ruimten.  
Maar ook wordt er samen gegeten, een heel
speciale maaltijd werd klaar gemaakt met de
Pasen. De locatieassistenten hadden samen
met de begeleiding de gemeenschappelijke
ruimte omgetoverd tot een restaurant, een heer-
lijk menu samengesteld, de tafels waren in
Paassfeer gedekt en de bewoners werden uit-
genodigd. 

De uitnodiging van het NSGK om te collecteren
lag bij de woongroep in de bus, voor de tweede
keer zijn een aantal ouders gaan collecteren.
Maar ook de bewoners met begeleiding hebben
vele stappen gezet om de collectebus vol te krij-
gen en dat viel niet altijd mee. 
Wat onze bewoners echt niet snappen, je belt
aan, de mensen zijn thuis maar doen gewoon
niet open. De mensen die wel open hebben ge-
daan waren blij om de enthousiaste gezichten
van onze bewoners te zien en deden met ple-
zier iets in de bus. De kas van het NSGK werd
opnieuw gespekt door de inzet van bewoner,
begeleider en ouders woongroep 2000. 
NSGK, je kunt op ons rekenen in 2012. 

WWaarrmmee  ddoouucchhee  vvoooorr::  
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Een groot aantal bewoners is met begeleiding
naar het carnaval geweest in de Middenstip in
Epe. In de Middenstip werd gedanst, gezongen,
de polonaise gelopen ja en als je dan heel mooi
verkleed bent dan val je op.

En...... jullie raden het al, de dames en heer van
woongroep 2000 zijn in de carnavalsprijzen ge-
vallen, zij mogen volgend jaar als prinsessen en
prins naar de Midden Stip komen. Hartstikke
gefeliciteerd met jullie 1e prijs, dames en heer.

De cliëntenraad komt een aantal keren bij 
elkaar onder de begeleiding van nu nog het 
locatiehoofd, in de toekomst zal dit een 
begeleider zijn van een andere locatie. Na één
jaar werdt er gewisseld in de cliëntenraad, de
vertrekkende leden kregen een mooi bosje
bloemen, omdat zij heel goed hebben aangege-
ven en uitgevoerd wat zij voor woongroep 2000
belangrijk vonden. De nieuwe leden kregen ook
een bosje bloemen omdat zij gekozen zijn in de
raad en nu 1 jaar lang kunnen aangeven wat er
nog meer voor de bewoners verbeterd kan wor-
den. Gefeliciteerd en heel veel succes toege-
wenst namens alle bewoners.

Bij de Woongroep vinden we het milieu belang-
rijk dus wordt het afval zoveel mogelijk geschei-
den ingezameld. Hiervoor is een “buitenkast”
gebouwd door 2 ouders waarin al het recycle-
bare afval wordt verzameld. Om ook ’s avonds
het afval weg te kunnen brengen is er een lamp
met een bewegingsmelder gemonteerd. Ook
andere voorkomende technische klusje worden
zoveel mogelijk door ouders gedaan.
Behalve technische werkzaamheden zijn ou-

ders ook op andere manieren actief bijvoor-
beeld in de zorgcommissie, de financiële com-
missie, of het wegbrengen en ophalen bij de
uitstapjes. Het blijft leuk om zo wat voor onze
kinderen te kunnen betekenen.

September is voor veel bewoners en ouders
een perfecte maand om een datum te prikken
voor het roosteren van het vlees en het nuttigen
van de salades. Ook het team wordt vrijblijvend
uitgenodigd. Vorig jaar werd de buienradar
steeds aangeklikt, uit voorzorg werden de
nieuw aangeschafte party-tenten opgezet, want
de vooruitzichten waren niet zo goed. 

De gesponsorde barbecue draaide op volle toe-
ren en onze positieve uitstraling had effect op
elke voorspelde regenbui. 

Als de behoefte van de bewoner er is om Oud-
jaarsavond op de woongroep te blijven dan
wordt er met hen meegedacht, ook de ouders
waren welkom op die bijzondere avond van het
oude jaar. De ouders hadden hun creatieve
kookkunsten gebruikt om allerlei hapjes te ver-
zorgen, want de goede voornemens gingen pas
op 1 januari 2012 in!!!! De gemeenschappelijke
ruimte was gevuld met mensen die open ston-
den voor een potje sjoelen, de Staatsloterij
werd bijgehouden en tegen elf uur werden de
vuurwerkpakketten voorzichtig losgemaakt en
de champagne glazen gevuld. De grote prijs in
de Staatsloterij hebben we niet gewonnen, door
de vuurwerkbrillen kunnen we nog goed zien,
maar wat we wel hadden was een fantastiche
overgang naar het nieuwe jaar 2012.

AAccttiieevvee  oouuddeerrss
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Wist u dat?

De maaltijden worden gekookt door de begelei-
ding, de bewoner die het ook leuk vindt om een
maaltijd bereiden helpt daarbij.
Er zijn ouders die het bereiden van een maaltijd
op de groep ook erg leuk lijkt en dat verzoek is
meegenomen door de begeleiding en zoals het
er naar uitziet worden er in de maand Maart
leuke creaties op tafel gezet voor de bewoners,
natuurlijk wordt het dieet en het niet te vet tafe-
len in acht genomen. De recepten worden in de
woongroep achtergelaten.

� Ruby bij elk shirtje een sjaal heeft?
� Evelien getrouwd is in een mooie bruidsjurk
met Aart?
� Matthijs de man achter de knoppen is bij de
nieuwjaarsontmoeting?
� Tim zorg draagt voor het wegbrengen van 
het plastic?
� Carolien al echt op een stewardess 
gaat lijken?
� Margo een diploma paardrijden heeft?
� Sabine graag een potje wil bowlen....op haar
computer?
� Marcel een goede tuinman is?
� Jorrisjan veel “skyped”? 
� Celiene graag kookt en de boodschappen
doet?
� Anja graag naar pampus (disco) gaat?
� Lennert graag naar zijn audio luistert?
� Marrit graag met de Wii speelt?
� Esther graag knutselt?
� Wij blij zijn met “onze” Woongroep 2000?

OOuuddeerrss  mmeett  kkookkssmmuuttss  iinn  ddee  kkeeuukkeenn  vvaann
ddee  WWoooonnggrrooeepp::

Fondsen: NSGK, Oranje Fonds, Skan Fonds, VSB fonds, Fonds Verstandelijk Gehandicapten, Algemeen Welzijnsfonds voor geestelijk en lichame-
lijk gehandicapten, Eureko-Achmea. Sponsoren: Johanna Donk-Grote Stichting, Fundatie van den Santheuvel, Sobbe, St. Boschuysen, M.A.O.C.
Gravin van Bylandt Stichting, Monuta Charity Fund, Vepa BV, KansPlus, Zorgbelang Gelderland, Stichting Vrienden van de JP van den Bent stich-
ting,  Delta Lloyd, Rotaryclub Apeldoorn, RegioNS,  De Goede Woning, Bouwcombinatie Nijhuis-Koopmans  v.o.f., Schaufeli Wegenbouw BV, Was-
sink bestratingen, Hubo Ellenbroek, De Houtkubus,Takkenkamp, Jonker Schilders Fa. v.d. Loo Projectinrichting Paul Roescher en Particulieren. 

Bouwcombinatie Nijhuis - Koopmans v.o.f.

REGIONSFundatie Van den Santheuvel, Sobbe

Johanna Donk - Grote Stichting
JP van den Bent

                 stichting TAKKENKAMP
VOEGWERKEN GEVELRENOVATIE GEVELRESTAURATIE GEVELREINIGING 

Zelhem 0314-622134

www.takkenkamp.com

Algemeen Welzijnsfonds voor geest. en lich. gehandicapten

M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting

ROTARYCLUB APELDOORN

DeTuinma nDeTuinma n
Robert van Loenen

Twee maal zijn de jongelui een dagje naar een
pretpark geweest, een cadeautje van een van
de grootouders. Het eerste uitstapje was naar
Duinrell, het weer was erg slecht, maar wan-
neer we de foto ’s bekijken was het toch erg ge-
zellig. In 2011 ging de reis naar Slagharen,
weer was het erg leuk en gelukkig was het weer
nu wel goed.

De Jan Smit en Frans Bauer fan's vertrokken
naar Utrecht om hun droom waar te maken.
Want ook al heb je Frans Bauer en Jan Smit
aan de muur hangen of op je dekbedhoes
staan, als je de heren in het echt ziet dan gaat
je hart pas echt kloppen, dat is het einde.
Op weg naar Utrecht werden de liedjes 
nog eens gerepeteerd, aangekomen in de zaal
was woongroep 2000 al schor, niet getreurd,
dan nog maar een beetje meer schor worden,
zingen doen we, ik weet zeker dat de de swin-
gende heupen van onze dames en heren indruk
heeft gemaakt op de Jan en Frans. 
's Avonds in bed ging het dromen vanzelf,
hoezo moe????
Een “dankjewel” aan het adres van de locatie-
assistenten en begeleiding is wel op z'n plaats.

MMaaaakk  eeeenn  ddrroooomm  wwaaaarr
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