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Eindelijk was het dan zover: de nieuwbouw is
van start gegaan!
Op maandag 20 april 2009 is op een feestelijke
manier een begin gemaakt met de bouw activi-
teiten. 
Samen met de bouwvakkers hebben de jonge-
lui de eerste beton gestort van de fundering.
Veel belangstelling en positieve reactie's was er
van de toekomstige buren, de bouwvakkers, 
architecten en De Goede Woning. 
Hierna was er tijd voor een hapje en een
drankje en kregen de jongelui een blijvende 
attentie als herinnering aan deze feestelijke
dag. Zie ook de foto reportage op de website

De bouw verloopt voorspoedig, regelmatig wor-
den er actuele foto’s bijgeplaats in het album op
de website.

De bouw is gestart

Nadat Woongroep 2000 definitief bericht had

ontvangen van de woningstichting, met de
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"Actueel nieuws 

gebracht op een A-4tje"

Aan het werk
Van de verschillende commissies 
De diverse werkgroepen en commissies kunnen

weer aan het werk nu de bouw is gestart. 

Een groepje ouders is bezig om samen met een

tuinnarchitect een ontwerp te maken van de in-

richting van de tuin.

De bouwcommissie voert regelmatig overleg

met aannemer en woningbouwvereniging over

de gang van zaken en de laatste aanpassingen.

Er wordt nagedacht over de aanschaf van keu-

ken apparatuur en de keuze voor internet en te-

lefonie aanbieder. 

Het is een drukke tijd en de komende maanden

zal het steeds drukken worden, maar allemaal

voor het goede doel, de realisatie van de appar-

tementen!

Het laatste nieuws
van de fondsenwerving

mededeling dat de investeringsstop er toe zou

leiden dat oplevering appartementen maart

2010 zou worden heeft de fondswerving com-

missie meteen actie ondernomen. 

Een uitleg brief werd opgesteld, naar de fond-

sen, bedrijven etc. gestuurd en dan in spanning

afwachten.  

Opgelucht kunnen we melden dat op één na

alle fondsen, stichtingen en bedrijven het ver-

trouwen in ons woonproject hebben behouden,

de toezeggingen blijven van kracht.



Fondsen: NSGK, Oranje Fonds, Skan Fonds, St. Anton Jurgens Fonds, VSB fonds, Fonds Verstandelijk Gehandicapten, Algemeen Welzijnsfonds

voor geestelijk en lichamelijk 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, J.P. van den Bent

Stichting, Vrienden van de JP van den Bent,  Delta Lloyd, Rotaryclub Apeldoorn, RegioNS,  De Goede Woning, Bouwcombinatie Nijhuis-Koopmans

v.o.f., Schaufeli Wegenbouw BV, Takkenkamp en Particulieren.
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Hallo  allemaal,
Nu is het aan mijn de beurt om wat te schrijven.
Ik hoef me niet meer voor te stellen want jullie
kennen me  nu wel. Ik vind het heel leuk om
een eigen appartement te krijgen met m`n eigen
nieuwe spulletjes. Op  zolder staat al heel veel. 
Natuurlijk zijn we allemaal benieuwd  hoe lang
het nog gaat duren want we moeten wel heel
lang wachten maar het wordt vast leuk en ge-
zellig en heel spannend.
Thuis ben ik als eerste die het huis uitgaat. 
Ik heb nog twee broers van 22 jaar en 20 jaar.
Die studeren nog en wonen  ook nog thuis. Best
gezellig maar ook wel eens druk.

Ik werk in de buurtsuper van Attent bij s` Heer-
enloo. Dit doe ik met veel  plezier, heb leuke
collega`s en begeleiders, kom maar eens een
keer in de winkel.
Mijn hobby`s zijn: Puzzelen,computeren, mu-
ziek en tv. kijken, ook ga ik 3 keer in de week
naar  fitness  bij mij in de buurt Dit vind ik leuk.
Als mijn broer moet voetballen ga ik naar  WSV,
om hem aan te moedigen hij voetbalt in het eer-
ste van WSV . En ben dan trots als ik hem zie
spelen. Ook ga ik met mijn vader wel eens naar
uitwedstrijden.
Nou dit was mijn verhaal.
Groetjes van Esther Lieferink.
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Bouwcombinatie Nijhuis - Koopmans v.o.f.

REGIONS
Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe

Johanna Donk - Grote Stichting
JP van den Bent

                 stichting 

Stichting Anton Jurgens Fonds

TAKKENKAMP
VOEGWERKEN GEVELRENOVATIE GEVELRESTAURATIE GEVELREINIGING 

Zelhem 0314-622134

www.takkenkamp.com

Stichting Boschuysen

Algemeen Welzijnsfonds voor geest. en lich. gehandicapten
M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting

ROTARYCLUB APELDOORN

Ik geef de pen door aan: Lennert

Vossenjacht
Van de contactcommissie

Even kennismaken
interview met: 

Zaterdagmiddag 6 juni hadden we een gezellige

vossenjacht.

De speurtocht was uitgezet door de nieuwe

buurt waar de jongelui komen te wonen. 

Er werd er ons verteld dat we op zoek moesten

naar 7 vossen. Deze vossen hadden letters bij

zich hiermee moest woord gevormd worden.

De één dacht dat de vossen zwervers waren,

een ander dacht dat ze met echte vossenpak-

ken zouden lopen.

We werden in 3 groepjes gedeeld om de vos-

sen te zoeken, onderweg kregen we iets te 

drinken.

Het woord werd geraden: WOKRESTAURANT

Als afsluiting gingen we om 17.30 uur heerlijk

wokken; jongelui, begeleiders en vossen. 

We hebben erg genoten. Voor herhaling vat-

baar. 

Carolien en Marrit waren op vakantie.

Evelien kon er helaas wegens ziekte nog niet

niet bij zijn. 

Bekijk ook de foto ‘s op de website

Lenie van den Brand


