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Dit ben ik...

Claudio

Samen met...

Een bijzondere woningruil

Voorwoord
In dit magazine een artikel over de realisatie van een nieu-
we woonplek samen met bewoners, familie, begeleiders en 
ondersteuners. Een mooi voorbeeld van succesvol samen-
werken. De betrokkenheid van onze medewerkers is groot 
om bewoners en deelnemers te helpen het leven zo plezie-
rig mogelijk te beleven. Hulp en betrokkenheid van familie 
en andere naasten is daarbij onmisbaar en betekenisvol. 
Bijvoorbeeld door de aandacht die gegeven kan worden, de 
tijd om leuke dingen te doen, om samen dingen te beleven 
en om mee te denken met professionals. Samen weet je 
meer. De familie is tenslotte al een heel leven lang betrokken. Ik ben eens aangesproken 
door een familielid over een stukje tekst in een brochure. Daarin stond dat Elver de fami-
lie betrekt bij de ondersteuning. Dat riep bij haar de vraag op: ‘Wie betrekt wie? Is het niet 
zo dat de familie Elver betrekt?’ Ik begrijp deze zienswijze. Hoe dan ook, ‘Samen doen’, 
dat is het belangrijkste. Samenwerken in de Driehoek, daar wordt het voor iedereen beter 
en fijner van. Ik vind dat het de redactie wederom goed gelukt is om in dit magazine een 
beeld te geven wie er bij ons wonen, werken en wat er gebeurt. 
 
Irma Harmelink (bestuurder)
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Pop-up Werkpost

Werken midden in de maatschappij

Iedereen zit heerlijk aan het gebak als ik binnen kom. 
En er is niet zomaar gebak. Tineke: “Wij hebben 
gebak omdat het verzorgingstehuis Klingelpoort vijf 
jaar bestaat. Het is leuk dat wij ook gebak krijgen, 
samen met de bewoners en medewerkers. Wij horen 
er helemaal bij. Soms krijgen we soep met de lunch. 
Ik zorg altijd dat de tafels voor de lunch gedekt 
zijn. Bewoners hebben hun eigen plekje. Ik weet 
precies wat ik waar neer moet zetten.” Tineke is erg 
enthousiast. “Ik werk hier nu ruim een maand en moet 
mijn proeftijd nog doorkomen. Maar ik wil echt niet 
weg, vind het veel te leuk,” vertelt ze lachend.

Samenwerking De Driestroom
Jobcoach Milou: “In mei 2017 zijn we benaderd door 
de Drie Gastenhuizen Groep. Of we naast locatie 
Heijendaal, waar we al vijf jaar een werkpost hebben, 
op meer locaties willen werken. Uiteraard hebben 
wij die kans aangegrepen. Daarom werken wij nu 
naast Heijendaal ook bij Klingelpoort, Hoogstede en 
Westerkade. Omdat wij op dat moment niet genoeg 
deelnemers hadden, zijn wij gaan samenwerken met 
Stichting De Driestroom. Zij werkten ook al bij De Drie 
Gasthuizen. Waarom het een pop-up werkpost heet? 
Op alle locaties werken we één dag in de week. Bij 
Klingelpoort is dat dinsdag, Hoogstede op maandag 
en Westerkade op woensdag. Na deze dag zie je ons 
een week niet, dus pop-up.”

Werkzaamheden
Sylvanah werkt hier vanaf mei 2019. “Ik werk ook nog 
op twee andere locaties: Westerkade en Hoogstede. 
Wij starten de dag om 9.00 uur met een werkoverleg. 
We bespreken wie wat gaat doen. Daarna gaan we aan 
de slag. Ik vind de was wegbrengen en dweilen leuk 
om te doen. Nou ja…leuk leuk. Het hoort er gewoon 

Deelnemers Denise, Sylvanah, Tineke en Irene werken in één van de drie 

locaties van de pop-up werkposten van woonzorgcentrum Drie 

Gastenhuizen Groep. Ze helpen mee in de schoonmaak, 

brengen de was naar de kamers, dekken de tafels 

voor de lunch en helpen mee in de tuin. Wij 

bezoeken Denise, Sylvanah en Tineke bij 

locatie Klingelpoort in Arnhem waar ze 

iedere week op dinsdag werken.
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Opleiding Woonhulp
Vanuit de samenwerking die tussen Elver, 
Driestroom en Drie Gasthuizen Groep is ontstaan, 
is er eind oktober 2018 een opleiding Woonhulp 
gestart. Zes studenten vanuit Elver en de 
Driestroom volgden iedere woensdagochtend 
lessen bij Drie Gasthuizen Groep. De ene week 
werd de les verzorgd door Driestroom, de andere 
week door een cliëntenopleider van de Elver 
Academie. Daarnaast is stage gelopen bij Drie 
Gasthuizen Groep en Elver om praktijkervaring 
als woonassistent of dagbestedingsassistent op 
te doen. De opdrachten van de studenten lopen 
uiteen van het ondersteunen bij activiteiten, 
schoonmaken en het bereiden van maaltijden. 
Eind oktober dit jaar hebben vier van de zes 
studenten de opleiding positief afgerond met 
een feestelijke diploma-uitreiking. Drie dames 
hebben een vaste baan aangeboden gekregen 
als woonassistent binnen Drie Gasthuizen Groep. 
De vierde dame start binnen Elver met een 
vervolgopleiding. Gefeliciteerd, allemaal!

bij.” Denise werkt regelmatig in het magazijn. “Ik 
maak stickers voor op de planken en leg de was weg. 
Verder geef ik de planten water. Het is leuk werken 
hier.” Tineke: “Soms moeten we ook het trappenhuis 
schoonmaken. Dat zijn de werkzaamheden die 
tussendoor komen.” Begeleidster Trudy: “Het kan zijn 
dat er extra taken bij komen als het personeel hier om 
vraagt. Zoals papier/glas wegbrengen, kopje koffie 
halen, rondgaan met een schaal mandarijnen. Voor de 
deelnemers zijn dat hele leuke activiteiten. Kunnen ze 
meteen een praatje maken met de bewoners.” 

Tijd voor een spelletje 
In het begin was het nog best wennen; werken in een 
woonzorgcentrum. De bewoners moesten aan de 
deelnemers wennen, maar zij ook aan de bewoners. 

De deelnemers kregen regelmatig van de bewoners 
te horen: ‘Je gaat toch niet inbreken hè?’ Gelukkig is 
dat nu niet meer aan de orde en is het ontzettend leuk 
met ze. Denise: “Af en toe is het tijd voor een spelletje. 



Dan spelen we mens erger je niet. Het zou leuk zijn als 
de bewoners over een tijdje mee willen spelen. Of we 
gaan sjoelen.” Ook de werknemers waarderen dat de 
deelnemers er zijn. Ze nemen zoveel taken uit handen. 
“Ik vind het mooi om te zien dat ze er echt bij horen,” 
vertelt Trudy.

Afspraken met bewoners 
Sylvanah: “Er zijn afspraken gemaakt met de bewoners 
over hun kamer. Wanneer we bijvoorbeeld binnen 
mogen komen. De afspraak is dat we eerst aanbellen. 
Zijn ze er niet? Dan komen we een andere keer terug. 
Als ze er wel zijn, dan leg je de was weg en maak je 
nog even een praatje. Ik kom tegenwoordig heel graag 
bij bewoner X. In het begin was hij degene aan wie ik 
moest wennen. Hij kon zo mokken. Nu hij ons kent, is 
het altijd leuk en maakt hij grapjes.”

De deelnemers zijn gegroeid 
“Ik laat de deelnemers heel vrij. Alles wat ze zelf 
kunnen, mogen ze zelf doen. Ik stuur bij waar nodig,” 
vertelt begeleidster Trudy die samenwerkt met Sander 
(Driestroom) en Stefan (in opleiding bij Elver). “Het 
is leuk om te zien dat iedereen gegroeid is. In het 
contact, de telling van bijvoorbeeld de handdoeken en 
in de omgang met de bewoners en elkaar. Deelnemers 
volgen ook een cursus: werken in de ouderenzorg. 
Deze wordt gegeven door Suc6 cliëntopleidingen. 
Tineke: “Deze cursus is heel fijn. Je komt hier namelijk 
dementerende bewoners tegen, maar soms ook een 
bewoner die boos is of verdrietig. Hoe ga je daar mee 
om?” Sylvanah: “Ik had laatst een bewoner die boos 
was. Ik heb heel rustig uitgelegd wat ik kwam doen en 
dat ik zo weer weg ga. Toen was het goed.” Trudy: “Dat 
is heel mooi om te zien. Dat heeft Sylvanah toch mooi 
zelf opgepakt.” De cursus wordt samen gedaan met de 
deelnemers van de Driestroom.

Toekomst 
Werken bij woonzorgcentrum De Drie Gasthuizen 
betekent dat je werkt midden in de maatschappij. Je 
krijgt te maken met vakanties, wie is er aanwezig in 
de kerstvakantie? Je werkt in een team, moet taken 
verdelen, werkt voor de bewoners in hun ‘huis’. Dat 
alles maakt dat de deelnemers echt meedraaien. “Zo 
voelen ze dat ook. Wij zijn een team, samen met 
de medewerkers van Klingelpoort. Wij kunnen nog 
meer deelnemers gebruiken. De hoofdtaken zijn 
schoonmaken, was (sorteren en rondbrengen) en de 
tuin bijhouden. Likt het je wat om ook onderdeel van 
dit team te zijn? Neem dan contact op met Milou de la 
Rambelje 0615940025 of Trudy Reesing 0613674189 
van Elver. Ze helpen je graag verder.



Betheljada

Onze collega’s Anke, Roy en Adri zijn in het najaar vier 
weken op werkstage geweest bij Betheljada. Betheljada 
is een instelling voor kinderen en jongeren met een 
verstandelijke beperking in Paramaribo, Suriname. Al 
jaren bestaat er een samenwerkingsrelatie tussen Elver 
en Betheljada. Regelmatig gaan medewerkers van Elver 
daarheen op werkstage bij Betheljada. 
Tijdens de laatste werkstage in het afgelopen najaar 
vierde Betheljada haar 40 jarig bestaan. Voorafgaand 
aan deze stage is een inzamelingsactie gehouden 
voor een mooi cadeau ter gelegenheid van het 
jubileum. Dankzij vele donaties van mensen binnen 
en buiten Elver hebben we een bedrag van 1.000 
euro ingezameld. Van dit geld is Betheljada in staat 
om voorlopig de kosten voor twee bij hen wonende 
kinderen te dekken. Betheljada ontvangt namelijk geen 
structureel geld van de overheid en is voor een groot 
deel afhankelijk van giften. Tijdens de feestelijkheden is 
het bedrag symbolisch overgemaakt door een cheque 
te overhandigen, gemaakt door onze eigen Repro. 
Naast dit bedrag mochten we namens Elver ook het 
bekende Elver beeldje aanbieden. Daarnaast heeft de 
projectgroep een boek gemaakt met daarin foto’s van 
alle werkstages van de afgelopen jaren. We zijn blij dat 
we op dit speciale moment aanwezig konden zijn. De 
cadeaus zijn persoonlijk door Anke Taken, voorzitter 
van de projectgroep, overhandigd.

De projectgroep Elver-Betheljada

Berichten en nieuwtjes

[artikelnaam][artikelnaam][artikelnaam]
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Kort en klein...

Even voorstellen 
Graag stel ik mij aan jullie 
voor: Mijn naam is Anneke 
de Hoop en sinds 1 oktober 
ben ik werkzaam als geestelijk 
verzorger bij Elver. Een leuke 
en spannende uitdaging! In 
de eerste weken heb ik al veel 
mensen ontmoet en ik hoop 
in de komende tijd overal 
kennis te maken.
Belangrijke pijlers in mijn 
werk zijn voor mij aandacht voor kwetsbaarheid en 
kostbaarheid, nabijheid en verbinding en het samen 
zoeken naar veerkracht. Daarom sta ik graag open om 
betrokken te worden, mee te denken en aandacht te 
geven aan degene die bijvoorbeeld te maken krijgt 
met verlies, ziekte, afscheid en rouw. Vanzelfsprekend 
ben ik ook voor een vreugdevol moment te vinden. 
In het geval van een overlijden kan ik samen met 
de nabestaanden zorgdragen voor een persoonlijk 
afscheid en bied graag de nazorg die nodig is. En ieder 
jaar is er de gedachtenisviering, waarin we de mensen 
gedenken die in het voorafgaande jaar zijn overleden.
Elke laatste zondag van de maand is er een 
oecumenische viering in de kerk, waar iedereen 
welkom is. Vanaf half november starten op 
donderdagmiddag ‘belevingsbijeenkomsten’ in de 
pastorie. We praten dan over wat we in ons (geloofs)
leven tegenkomen. In de komende tijd wil ik deze ook 
graag opstarten in Arnhem en/of Laag-Soeren. Je kunt 
mij ook persoonlijk benaderen met levensvragen, voor 
moreel beraad en ethische vraagstukken. 
Er is voor mij nog veel te ontdekken in de nieuwe 
Elver-wereld. Ik hoop in de komende tijd dan ook veel 
te leren van de bewoners, ouders, familie, wettelijk 
vertegenwoordigers, vrijwilligers en medewerkers van 
Elver.”

Graag tot ziens!!
Anneke de Hoop, geestelijk verzorger, 
adhoop@elver.nl

Rectificatie
In het vorige magazine stond er helaas een verkeerde achternaam achter een van de geslaagde deelnemers van 
de Elver Academie. Alsnog van harte gefeliciteerd Niels van Meerwijk met het behalen van je certificaat.

mailto:adhoop@elver.nl


Geslaagden Elver Academie

Djamy Hermsen

Bewijs van deelname 

Assistent productbezorger 
Groene Driehoek

Guus Goederondt

Bewijs van deelname 

Productbezorger

Kim Hubers

Praktijkverklaring 
Industriegroep 

Assistent telefonist

Naomi Klaassen

Praktijkverklaring
Kaarsenmakerij

Windlicht plakken

Mark Wassink

Praktijkverklaring 
Industriegroep 

Assistent telefonist

Niels van Meerwijk

Bewijs van deelname 

Assistent 
milieumedewerker 
Groene Driehoek

Restafval Groene  
Driehoek wegbrengen 
naar milieustraat



Unieke Achterhoekers aan het werk 
 
De krapte op de arbeidsmarkt is ook voor Elver een 
groeiend probleem. Het valt niet mee om vacatures 
in te vullen. Samen met WerkgeversServicepunt 
Achterhoek (WSPA), Laborijn en het Graafschap College 
wordt nadrukkelijk gezocht naar mogelijkheden. Daarbij 
worden kandidaten met een beperking zeker niet over 
het hoofd gezien, integendeel. Men heeft er juist veel 
oog voor. We willen de talenten van mensen benutten, 
zodat ook zij actief meedoen in de maatschappij. Ze 
zijn beslist van meerwaarde en geven zo invulling aan 
hun leven. Dat geeft aan alle kanten energie. Elver heeft 
daarom met trots het bordje ‘Unieke Achterhoekers 
aan het werk’ ontvangen! Wethouder Jorik Huizinga: 
“Men heeft op alle fronten hart voor de zaak. Je voelt 
dat iedereen hier welkom is en bij het team hoort. Elver 
verbindt, er wordt geïnvesteerd in mensen. Dat is heel 
mooi om te zien.”

  

Burendag bij Elver

 
Zaterdag 9 november organiseerde Elver haar eerste 
burendag. Alle inwoners van Nieuw-Wehl waren die 
middag uitgenodigd om onder het genot van een 
hapje en drankje een kijkje in de keuken te nemen 
en gezellig bij te praten. Naast het informeel en 
gezellig samenzijn konden belangstellenden tijdens 
informatiemomenten meer te weten komen over 
bijvoorbeeld de verschillende begeleidingsvormen, 
de nieuwbouw in Nieuw-Wehl en de stand van zaken 
rondom de kerk. Ook konden de buurtbewoners de 
hele middag in restaurant Banningshof ervaren hoe 
het is om te leven met een beperking. Elkaar eten 
geven, tanden poetsen en een eigen picto-agenda 
maken gaven een eerste inzicht in het leven met een 
beperking. Want hoe ziet een daginvulling eruit als je 
dit in picto’s weergeeft?

Vervolg geslaagden Elver Academie

Nicky Nijman

Bewijs van deelname 

Keukenmedewerker  
Kantine bereiden heldere 
en gebonden soepen

Sharee Duis

Bewijs van deelname

Assistent 
faciltairmedewerker Octijn

Boodschappen halen 
voor woongroep Frater 
Leonardi



25 jaar samenwerking De Graafschap

 
Enkele maanden geleden zijn alle deelnemers die 
bij De Graafschap in het stadion- en veldbeheer 
werken al in het zonnetje gezet. Leuk detail is dat 
tijdens de lunch ook de spelers, technische staf en 
het kantoorpersoneel van De Graafschap aanschoven. 
Dit vanwege het vijfentwintigjarig jubileum in de 
samenwerking tussen De Graafschap en Elver. Van de 
voetbalclub mochten wij de invulling bedenken voor 
de Businessclubavond van eind november. Dat was 
niet moeilijk. Hetzelfde thema als 25 jaar geleden! 
Tijdens de avond wilden wij de aanwezigen kennis 

laten maken met de mogelijkheden en kwaliteiten 
van onze deelnemers. En dat hebben ze fantastisch 
gedaan. Na een geweldig buffet, verzorgt door 
de deelnemers en begeleiders van Tesoro en de 
Keuken van Banningshof, heeft onze bestuurder Irma 
Harmelink een aantal deelnemers van De Graafschap 
geïnterviewd. Ze vertelden het publiek vol passie welke 
werkzaamheden ze hebben, zoals ervoor zorgen dat 
het wedstrijdveld en het stadion er piekfijn bij liggen. 
We hopen dat de aanwezigen enthousiast zijn 
geworden en niet kunnen wachten om ook zulke 
kanjers aan het werk te hebben binnen hun bedrijf. 

 

Samen boodschappen doen
Iedere vrijdag wordt door onze 
chauffeur Gerard de grote 
weekboodschappen voor het Pleijwerk 
gehaald bij de Sligro.
Dit kan hij natuurlijk niet alleen! Gelukkig 
zijn er altijd genoeg deelnemers die 
hem willen helpen met boodschappen 
uitzoeken en sjouwen. Jeroen (helaas 
niet op de foto) heeft de vaste taak om 
een boodschappenlijst te maken. Remco 
bewaakt de lijst als ze in de Sligro zijn.
Bij de Sligro worden ze altijd gastvrij 
ontvangen en er valt altijd wel iets 
lekkers te nuttigen. Daarom is het iedere 
vrijdag weer een hele leuke beleving om 
daar de boodschappen te halen!
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stelt. Dat doet Claudio zelf en vertelt op zijn eigen 
manier zijn verhaal.

Hoef 5 en Kubus
“Ik woon al 14 jaar op Hoef 5. Wonen bij Elver is goed 
voor mij. Ik zou ook wel bij Kubus willen wonen”. 
Op mijn vraag waarom hij dat wil antwoord hij: “daar 
woont Heisam.” Roel vertelt dat Claudio af en toe 
wordt opgehaald om koffie te drinken bij Kubus. 
“Dat vind ik heel leuk, dan zie ik iedereen.” Tijdens 
het gesprek valt me op dat hij veel namen kent van 
medebewoners en begeleiders, die hij de afgelopen 
jaren bij Elver heeft leren kennen.

Familie en leeftijd
Claudio wijst naar een foto waarop hij staat samen 
met zijn vader. Hij vertelt: “Dat is papa.” Om vervolgens 
te vragen: “Wanneer komen papa en mama?” Het is 
namelijk maandagmiddag en dan komen zijn ouders 
altijd op bezoek. “Ik ga zelf ook wel eens naar papa 
en mama in Nijmegen. Dat is ver weg. Ik ben er pas 
nog geweest, toen ik jarig was.” Ik vraag hem hoe oud 
hij is geworden. Daar moet hij even over nadenken 
maar dan zegt hij zeer overtuigend: “34 jaar”. Hij 
weet hiermee zelfs zijn begeleider te verrassen. “Dan 
zie jij er nog jong uit”, zeg ik, “dat kan je van mij niet 
zeggen.” Na deze opmerking kijkt Claudio mij een paar 
seconden goed aan. Vervolgens zegt hij handgrondig 
“Neeee……” Dit tot grote hilariteit van Roel en mijzelf. 
Als we uitgelachen zijn, zegt hij nog “Ik heb ook nog 
een broer Fabio, die is jonger.”

Op de dag dat ik aanbel bij Hoef 5 voor een gesprek 
met Claudio is het een gure herfstdag. De lucht is grijs, 
het waait hard en het miezert. Van dat saaie sombere 
herfstweer! Binnen wacht Roel, de persoonlijk 
begeleider van Claudio, mij op. Samen kloppen we 
aan bij het appartement van Claudio.

Kennismaken
Bij het openen van de deur staat Claudio ons op 
te wachten. Ik kijk in een paar bruine ogen, die 
nieuwsgierig maar ook enigszins afwachtend naar 
mij kijken. Zijn appartement is kleurrijk en voorzien 
van een bank, TV, bureautje en mooie Disney 
prenten. “Wie ben jij?” vraagt Claudio. Als ik hem uitleg 
wie ik ben en wat ik kom doen, kijkt hij nog een beetje 
verschrikt. Maar Roel kent Claudio goed en weet hem 
op zijn gemak te stellen door te zeggen dat we na het 
praten weer weg gaan en niet aan zijn spullen zullen 
komen. Dat stelt hem gerust. Onze kennismaking 
wordt verder opgeluisterd door het zwaaien naar 
elkaar. Want Claudio wil liever geen handen schudden.

Eigen manier
Roel en ik nemen plaats op de 

bank. Claudio blijft staan. 
Na een tijdje snap ik 

waarom. Hij pakt steeds 
spulletjes die hij laat 
zien om zijn verhaal 
mee te illustreren. Heel 
leuk! We beginnen het 
gesprek…… maar niet ik 
ben degene die vragen 

Kennismaken met

Claudio

Hallo, ik ben Claudio. Ik woon bij Hoef 5. Op het grote terrein van Elver 
in Nieuw Wehl. Ik vind het leuk dat ik jullie wat mag vertellen over 
mezelf en over het wonen op Hoef 5. Ik ben gek op alles wat met Disney 
te maken heeft. Ook luister ik heel graag naar muziek. Kom maar mee 
naar mijn appartement dan kan ik je er over vertellen en laten zien en 
horen!

11
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Disney figuren
Vervolgens pakt hij een stripboek van Pocahontas 
en laat het zien. “Dit heb ik gekregen voor mijn 
verjaardag. Ik houd heel erg van Disney. Cinderella, 
Pocahontas, Beauty en the Beast, Dagobert Duck.” Hij 
noemt zo een aantal Disneyfiguren op. “Ik heb er ook 
films van.” Roel vertelt dat hij graag naar deze films 
kijkt. 

Italiaanse roots
“Ik kan ook Italiaans praten”, vertelt Claudio. “Laat 
maar eens horen”, zeg ik. “Bon Giorno!”, zegt hij. “Bon 
Giorno Claudio”, antwoord ik. Hij kijkt verrast op en 
krijgt glimmende oogjes en een glimlach om zijn 
mond. “Ik heb ook nog Italiaanse muziek.” Trots laat hij 
twee cd’s zien en noemt in rap Italiaans de titels van 
de cd’s. “En ik hou ook van Pavarotti.” Roel vult aan 
dat de moeder van Claudio van Italiaanse komaf is, 

vandaar zijn voorliefde voor het Italiaans. “Mijn moeder 
neemt ook wel eens Italiaans eten voor mij mee. Zij 
maakt dat zelf. Het is heel erg lekker!”

Passie voor muziek
Naast de twee cd’s met Italiaanse muziek laat hij 
nog meer cd’s zien. Zo laat hij een cd van Barbara 
Streisand en Barry Gibbs zien. “Die vind ik mooi”, zegt 
hij hierover. Dan pakt hij een cd uit een ander hoesje. 
“Wil je het horen?”, vraagt hij. Ik ben heel benieuwd 
wat hij wil laten horen, dus ik zeg “Leuk, graag.” Eerst 
vraagt hij nog een paar keer of ik het wil horen. Hij 
moet het wel zeker weten! Dan gaat de cd in zijn 
cd-speler en klinken de romantische klanken van 
“My Endless love” van Diana Ross en Lionell Ritchie 
door zijn appartement. “Ken je het?”, vraagt Claudio. 
En hij luistert geconcentreerd naar de muziek. Bij het 
refrein begint hij mee te zingen. En langzaam gaan 
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kleine hapjes of bakken wat.” “IJs” zegt Claudio nu we 
het over eten hebben. Op mijn vraag welke smaak 
hij dan het liefst eet antwoord hij na enig nadenken: 
“chocola”. Tja wie houdt er nou niet van chocolade ijs! 

Mooie ontmoeting
We merken dat Claudio langzaam uitgepraat raakt. Hij 
heeft nog één vraag voor Roel. Hij is een cd uit het 
blauwe hoesje kwijt en vraagt Roel te kijken of deze 
nog in de andere kamer ligt. Roel zegt toe dat hij dat 
zal doen. En we laten Claudio weer alleen in zijn eigen 
appartement.
 
Het weer mag dan saai zijn vandaag. Het gesprek 
met Claudio was dat zeker niet. Hij toverde met zijn 
vragen, verhalen en gezang een zonnige lach op mijn 
gezicht. Wat een mooie ontmoeting was dit.

ook zijn armen mee bewegen en geniet 
hij van de muziek. Enkele minuten gaan 

voorbij en ben ik getuige van dit zichtbare 
geluksmoment voor Claudio. Dan vindt 

hij het tijd voor een ander nummer van de 
cd. We gaan over op de discoklanken van I’m 

coming out, ook van Diana Ross. Roel vertelt dat 
muziek belangrijk is voor Claudio. Hij kan hier uren 

naar luisteren en van genieten. En dat is te zien!

Daginvulling die bij hem past
Plotseling noemt Claudio de naam van Anne-Katrien. 
Roel vraagt aan hem om te vertellen wat hij met Anne-
Katrien doet. “Gym”, zegt hij. Roel vult aan en vertelt 
dat Claudio elke dinsdagavond met Anne-Katrien 
fitnesst, loopt op de loopband etc. Dagelijks krijgt 
hij vanuit de woning dagbesteding. Elke dag tussen 
10.00 en 12.00 en 14.00 en 16.00 uur gaat hij samen 
met een begeleider op pad en doen ze verschillende 
activiteiten. Bijvoorbeeld klusjes doen, het liefst buiten. 
Want hij is graag buiten. Maakt hem niet uit wat voor 
weer het is. Ook met wind en regen (zo’n dag als 
vandaag dus) gaat Claudio het liefst naar buiten.

Op de koffie
Ze gaan ook wel eens op de koffie bij 
een ander groep. Dan mengt Claudio 
zich weer in het gesprek. “Klimop 
bij Michelle”, zegt hij. “Ik zit graag 
op schoot bij Michelle, maar 
dat mag niet”, vertelt hij. “Op 
donderdag ‘koken’ we met 
Claudio”, vertelt Roel. 
“We maken dan 



Mark is een enthousiaste jongen van 22 jaar. Hij houdt 
van spelletjes (liefst mens-erger-je-niet), werkt bij de 
Kaarsenmakerij en bij de Koek & Zo. Mark staat bekend 
om de uitspraak: ‘Wat heb je mooie haren!’.
 
Waar woon je? Thuis, bij Elver?
Ik woon bij Elver op Hof van Straatsburg 18. Dat is in 
de wijk Dichteren in Doetinchem. Samen met nog vijf 
andere bewoners. Ik woon er al heel lang, sinds 2018.
 
Hoe ziet jouw kamer of huis eruit?
Ik heb een hele grote kamer! Er staat een computer 
en een bed. Mijn huis is heel groot. Het heeft een 
dak, slaapkamers en badkamers. En natuurlijk een 
woonkamer. Die heeft mooie kleuren.
 
Zou je nog iets nieuws of anders op je kamer 
willen?
Een tafelvoetbal om samen met iemand te spelen. 
Een eigen keuken lijkt me ook goed. Dan kan ik 

zelf lasagne koken! Ook een televisie om natuurlijk 
Eurosport op te kijken.
 
Wat doe je in de tuin?
Onze tuin is heel groot, met een schommel, bank 
en een trampoline. Als ik met mooi weer buiten zit, 
luister ik Radio Veronica op de iPad. Vaak eten we dan 
ook buiten. Of ik sta bij het hek en kijk naar de auto’s 
die voorbij rijden. Ik zou nog wel een ligstoel willen 
waar ik op kan slapen.
 
Wie wil je nog eens op de koffie hebben en 
waarom?
Imke van de Medler, omdat die heel lief is. Imke kan 
zo mooi lachen.
 
Wat zou je nog graag op de badkamer willen 
hebben?
Dan wil ik shampoo van Ajax, want dan kan ik mij 
goed wassen! Ook wil ik graag doucheschuim van 

Wil jij ook weten hoe het huis van andere bewoners eruit ziet? Wij zijn 

wel benieuwd. In dit Elver magazine laat Mark zijn thuis zien. Hij vertelt 

je waar hij woont en hoe lang. Wie wil hij graag eens op de koffie hebben? 

Lees gauw verder en wie weet sta jij er de volgende keer in.

Op bezoek bij Mark Wassink
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Mijn thuis...



RTL 7 darts. In een sauna zou ik ook wel lekker kunnen 
liggen. Of in een aquarium met grote vissen!
 
Zing je onder de douche en wat?
Nee, dat lijkt me niet zo handig. Dan kan ik mij toch 
niet rustig ontspannen! Ik heb nog nooit een liedje 
onder de douche gezongen. Als ik dan toch moet 
kiezen, dan Du Hast van Rammstein!
 
Waar zou je willen wonen? .
Op de Isidorusstraat. Dan kan ik Jeroen plagen. Of in 
Australië, dat is het beste voetballand.
 
Hoe gaan jullie/jij kerstmis vieren?
Met een kerstboom. Met kerstmis ga ik naar mama en 
papa. Vanaf kerstavond logeer ik lekker bij mijn ouders. 
Misschien ook nog op visite naar Duitsland. En we 
gaan wat lekkers eten, gourmetten!



Appeltaart
Lekkere appeltaart volgens het recept van Koek & Zo

Koek & Zo is de nieuwe naam van onze activiteitengroep. De afgelopen tijd zijn we druk bezig 
geweest met de ontwikkeling van ons huiskoekje, dat  wordt geserveerd bij de koffie in diverse 
horeca- gelegenheden van Elver. De vorm staat symbool voor de puzzels en puzzelstukjes die wij 
dagelijks tegenkomen in ons werk. Door de kleur vertelt elk koekje een eigen verhaal. Het recept 
van de koekjes houden we geheim, maar we delen graag het recept van onze appeltaart.

Stap 1 Doe de bloem, suiker en de boter in een kom en voeg een half ei toe. Meng dit door
 elkaar en leg het te rusten in de koelkast. Verwarm de oven vast voor op 175 graden. 

Stap 2 Schil de appels en snijd deze in stukjes. Voeg een schepje custard, de rozijnen en de
 kaneelsuiker toe. Meng het geheel door elkaar en laat dit uitlekken. 

Stap 3 Doe 2/3de van het gemaakte deeg als bodem en rand in de bakvorm.

Stap 4 Verkruimel koekjes bijv. speculaasjes en strooi deze over de bodem

Stap 5 Verdeel het appelmengsel over de bakvorm.

Stap 6 Met het restant van het deeg kun je slierten maken om de taart mooi af te werken.
 Bestrijk het deeg met het restant van het ei.

Stap 7 Bak af in de oven op 175 graden in 45 minuten.

Stap 8 Eet smakelijk! Ook lekker met slagroom of een bolletje vanille ijs.
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Wat heb je nodig 

Ingrediënten voor het deeg
100 gram suiker

200 gram boter

300 gram bloem

1 ei (de helft door het deeg en de  

             andere helft voor de afwerking)

 

Ingrediënten voor de vulling
8 grote appels

50 gram rozijnen

50 gram suiker

1 eetlepel kaneel

100 gram koekjes



Het dak ging eraf...

Maak je droom waar

Wat een groot feest was ‘Maak je droom waar’ weer. De bewoners van 

Elzenpas 5, Elzenpas 6 en Wendakker 6 waren er dit jaar bij. 

Met vijf touringcars en een aantal auto’s zijn we

’s ochtends richting Utrecht gereden. De bewoners 

hebben genoten van alle artiesten, de sfeer, het 

lekkers en de aandacht. Het dak ging eraf bij 

One Two Trio, de Gebroeders Ko (Schatje 

mag ik je foto), Thomas Berge, Marga Bult, 

Wolter Kroes, Frans Bouwer en heel 

veel anderen. Kortom een topdag!
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Op pad
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De Heijendaalseweg 1B maakt super leuke uitstapjes

Vijf dagen lang leuke dagtripjes maken 
en dat was heel erg gezellig

20

Op pad met Heijendaalseweg 1B

Maandag zijn wij met de fiets naar Beek geweest “mitjes kolfen”

dat was ook leuk

Dinsdag zijn wij in wildpark “Franken Hof” geweest dat was ook wel 

leuk om heen te gaan

Woensdag jokolaaden gemaakt dat was ook wel leuk om te doen en 

ook wel gezellig hoor

Donderdag het feestje van Harry dat was ook gezellig we zijn ook met 

een huifkar geweest dat was ook leuk om te doen

Vrijdag BBQ gehad met de ouders dat was ook leuk en gezellig met 

ko�e en thee erbij we zijn kand Wim en Marianne
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Groeten van Roberto

Donderdag

Dinsdag 

Vrijdag

Maandag
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in Nieuw-Wehl mogelijk is. Tijdens het opstellen van 
ons team-ontwikkelplan kwam dit aan het licht. Na 
wat gesprekken in de organisatie hoorden we van de 
wens van de ‘oude Esdoornlaan’. Een geweldige kans 
vonden wij.”

De twee woongroepen zochten contact en besloten 
het idee te bespreken. “Uiteindelijk volgden een 
gesprek met managers, orthopedagogen, de 
plaatsingscommissie en begeleiders van beide teams”, 
gaat Wendy verder. Daniëlle vult aan: “Het bleek dat 
de meeste bewoners geschikt waren om op een 
buitenlocatie te wonen en andersom ook.”

Niet iedereen gelijk enthousiast
Het schrijven van een plan volgde, compleet met 
financieel plaatje voor de benodigde verbouwingen. 
“Ja, en dan ga je het idee met de betreffende ouders 
bespreken”, vervolgt Daniëlle haar verhaal. Dat was 
best een spannende. Na een aantal ouderavonden 
waarin goede gesprekken zijn gevoerd en we de 
voordelen tegen de nadelen hebben afgewogen, zijn 
we eruit gekomen. Vier van de zes bewoners gingen 
mee en voor de andere twee hebben we samen met 
de ouders een fijne andere plek gevonden. Grappig is 
wel dat een ouder van een andere Klompendreef van 
het idee hoorde en direct enthousiast was. Die zijn 
uiteindelijk aangesloten en is als vijfde bewoner bij ons 
komen wonen.”

Volledige groep
“Voor de bewoners van de ‘oude’ Esdoornlaan ging 
het eigenlijk heel makkelijk”, gaat Wendy verder. 
“Daar hebben we in het team de behoeften van 

“Het verhaal begint bij de ‘oude Esdoornlaan’. Ruim 
achttien jaar geleden trokken bewoners met hun 
begeleiders in deze woning in de wijk aan de rand 
van Wehl”, begint begeleidster Wendy Massop haar 
verhaal. “Na al die jaren is de vraag van de bewoners 
veranderd. Ze zijn ouder geworden en minder mobiel. 
Het wordt moeilijker om naar de slaapkamers boven 
te komen en ook het verkeer in de straat zorgt ervoor 
dat ze niet meer alleen naar buiten kunnen. Kortom, 
de woning sloot niet meer aan bij voor een groot deel 
van de zes bewoners die er nog woonden. Daarnaast 
lukte het niet goed om voor de ontstane lege plaatsen 
bewoners te vinden die in de bestaande groep pasten.”

Het gewone leven
Reden dus om aan de bel te trekken en aan te geven 
dat ze met de hele groep graag naar het terrein 
in Nieuw-Wehl wilden verhuizen. Verschillende 
voorstellen passeerden de revue, maar niet tot 
tevredenheid. “De betrokken orthopedagoog heeft in 
haar team besproken” gaat Wendy verder. “Daar bleek 
ook een vraag te liggen van de ‘oude Klompendreef 

2 (afgekort K2)’ om juist te verhuizen 
naar een buitenlocatie.” Daniëlle 

Eskes, begeleidster van K2 
bevestigt dit. “Ja, dat klopt. 

In 2018 hebben we in een 
teamoverleg van K2 dit 
besproken. We zagen 
de behoefte van de 
bewoners om meer 
te willen doen in het 
kader van het Gewone 
Leven dan op het terrein 

Echt kijken naar je bewoners

Een bijzondere woningruil

Dit keer een bijzonder verhaal in ‘Dit doen wij’: een dubbele verhuizing 
van twee complete woongroepen. Normaal vertellen deelnemers zelf hun 
verhaal, maar deze keer is dit artikel geschreven door de begeleiders. Alle 
bewoners en begeleiders van Esdoornlaan 14 en Klompendreef 2 zijn van 
woning gewisseld. Dat zoiets niet eventjes geregeld is, snapt iedereen. In 
2018 is dit idee ontstaan. Daarna volgde een  periode van overleg met alle 
betrokkenen, de verbouwing en natuurlijk de verhuizing zelf. 
Het resultaat mag er zijn: daarom besteden we graag speciale aandacht 
aan deze unieke gebeurtenis. Want hoe bijzonder is dit? 
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alle bewoners nog eens goed in kaart gebracht en 
ons afgevraagd wat nodig was om de woningruil 
te kunnen realiseren. Toen dat helder in beeld was, 
hebben we ook de familie benaderd. Die waren 
allemaal enthousiast over het idee. Het was vooral 
heel fijn dat we als volledige groep (bewoners, 
begeleiders, etc.) mee konden.”

Plannen maken en overleggen
“En dan begint het eigenlijk pas”, geeft Wendy aan. “Wij 
hebben een projectgroep samengesteld waarin allerlei 
disciplines vertegenwoordigd waren. Van ouder, 
orthopedagoog, procesregisseur en begeleiders tot 
manager, bouwkundige, transportdienst en technische 
dienst. In een tweewekelijks overleg zijn we van start 
gegaan. Dat heeft voor ons goed gewerkt.” Ook het 
team van het ‘oude’ K2 heeft veel overleg gehad met 
de verschillende diensten om alles in goede banen 
te leiden. “Een hele klus”, vertelt Daniëlle. “Waarbij 
niet altijd alles even soepel is verlopen. Er zijn ook 

zoveel mensen bij betrokken met andere inzichten 
en belangen. Daar volgen weer leerpunten uit. Maar 
uiteindelijk is alles goed gekomen.” Beide teams 
hebben samen met familie gekeken naar bijvoorbeeld 
de kamerindeling, kleur op de muur en het uitzoeken 
van de gordijnen.

Verbouwen
Daniëlle gaat verder: “We hadden het geluk dat 
een deel van de Esdoornlaan leeg stond. Die is 
eerst verbouwd voor onze bewoners. Nadat we 
verhuisd waren, is onze oude woning opgeknapt en 
aangepast. Daarna konden de bewoners van de ‘oude’ 
Esdoornlaan verhuizen. 

De verhuizing
En de bewoners van de ‘oude’ Esdoornlaan? “Omdat 
die vooral in het ‘hier en nu’ leven, hebben we samen 
met de families gekeken naar wat ze nodig hebben 
voor de verhuizing”, geeft Wendy aan. “Suc6 heeft 
ons ook nog tips en informatie gegeven. Daar pik je 
die informatie uit die je voor jouw bewoners nodig 
hebt. Op maandag 21 oktober zijn we verhuisd. Het 
weekend ervoor zijn de bewoners met hun familie 
naar de nieuwe woning gaan kijken. We hadden 
met iedere bewoner een doos met wat persoonlijke 
spullen ingepakt. Die hebben ze meegenomen en op 

Klompendreef 2



hun nieuwe kamer neergezet. Verder hebben we alle 
dekbedden zo meegenomen. Nu rook het vertrouwd 
die eerste nacht. Je wilt het vooral voor de bewoners 
goed doen. De familie was erg dankbaar, dat we op de 
dag van de verhuizing een lunch aangeboden kregen.”

Een ‘echt huis’
Daniëlle: “Ook wij hebben het redelijk kort, zo’n 
anderhalve week van tevoren, verteld. Het geeft 
anders zo onnodig veel onrust. En jazeker waren 
onze bewoners ook heel enthousiast. Na allemaal 
een doos te hebben ingepakt zijn ze die woensdag 

naar huis gegaan. Zo hadden wij de tijd om de hele 
verhuizing in goede banen te leiden. Vrijdags kwam 
iedereen weer terug. Inmiddels is iedereen aardig 
gewend en willen ze niet meer terug. Ze wonen nu, 
zoals ze zelf zeggen, in een ‘echt huis’ en ook de 
ouders zijn tevreden.”

Housewarming
“Wat de verhuizing ons gebracht heeft”, herhaalt 
Daniëlle? “Veel. We zitten vlakbij de dagbesteding 
van onze bewoners. Dat is makkelijk met brengen en 
halen. Daarnaast zitten we ook vlak bij het dorp. We 

Esdoornlaan 14

Klompendreef 2



gaan regelmatig samen met de bewoners even naar 
het dorp voor boodschappen. Ook gaan we gebruik 
maken van de fysiotherapie om de hoek. Daar kunnen 
een aantal bewoners sporten. En in de zomer is het 
buitenzwembad dichtbij. Dat ligt hier aan het einde 
van de straat. En het allerleukste is denk ik nog wel 
de housewarming die we afgelopen weekend met de 
buurt hebben gehad. Bijna iedereen die uitgenodigd 
was, was aanwezig. We zijn heel warm ontvangen. Het 
‘Gewone Leven’ dus. Dat alles bij elkaar is toch super”, 
sluit Daniëlle af.

Vergroten zelfstandigheid
Wendy: “De verhuizing heeft voor ons ook goed 
uitgepakt. De mogelijkheden voor onze bewoners 
is wat vergroot door de veiligheid van het terrein. 
Misschien kunnen een aantal in de toekomst 
zelfstandig naar de dagbesteding lopen. Het is 
overzichtelijker en de lijntjes met de begeleiders 
dagbesteding korter. Ook kunnen we meer rust in 
de zorgmomenten bieden en het tempo aanpassen 
aan de ouder wordende bewoner. We hoeven niet 
meer op tijd voor de taxi klaar te staan. En kunnen 
we spontaan eens een kop koffie in restaurant 
Banningshof gaan drinken, zonder afhankelijk te 
zijn van vervoer. We kunnen meer en makkelijker 
activiteiten met ze. Dat is toch geweldig”, eindigt 
Wendy.

Samen doen
Beide partijen zijn het erover eens. Het is fijn dat  
Elver als organisatie voor dit soort ideeën openstaat 

en daarmee doet wat het zegt. Het belang 
van de bewoner voorop zetten. Het 

Samen Doen heeft hier echt veel 
gebracht.

Klompendreef 2
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Dag Elver

[artikelnaam][artikelnaam][artikelnaam]
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Dag Elver...

GEBOREN

JUUL |
Dochter van Winnie 
Lageschaar en 
Sander Klein Goldewijk

  
JIM |
Zoon van Lisanne en Hugo Jansen 
Broertje van Dylan en Seth

LOTT |
Dochter van Annelie 
van Dijk-Groenewegen 
en Tim Groenewegen

  
MAYLA |
Dochter van Manon Hebbink-
Starink en Ricardo Hebbink 
Zusje van Djaysen

NOUD |
Zoon van Evelien en 
Jeroen Lendering 
Broertje van Stijn

NOVA |
Dochter van Leonie 
Schreurs-Rijks en 
Roel Schreurs

VERHUISD

LIDY
VAN DEN BERG |
Klompendreef 2

OLAF
BUCKARD |
Klompendreef 2

MAREIKE 
FRANSEN |
Klompendreef 2

JEROEN
JANSEN |
Klompendreef 2

INGRID
RESSING |
Klompendreef 2

JOLANDA
SEESING |
Klompendreef 2

HAN
ELDERMAN |
Esdoornlaan 14

RUDY
GERRITSEN |
Esdoornlaan 14

JOHAN
RUTTEN |
Esdoornlaan 14

ROSALIE 
STEMERDING |
Esdoornlaan 14

ROB
VAN VLIET |
Esdoornlaan 14



IN MEMORIAM

Marleen Niesink
09-09-1986 | 08-11-2019

 

In 2017  kwam jij bij ons op Wendakker wonen. Wat bracht jij 

een levendigheid met je mee! Jouw enthousiasme en lach 

wanneer je ons weer zag waren iedere keer hartverwarmend. 

Wat ging jij altijd graag naar jouw werk op Themagroep 1 en 

3 en later het Belevingstheater. De zondagen met papa en al 

jullie bezoekjes aan de Mac Donalds waren altijd een feest. 

Eigenwijs kon jij ook zijn, een eigen willetje had je zeker. De 

steeds verdere achteruitgang maakten dat jij hier wel ‘klaar’ 

leek te zijn. Dit konden wij wel begrijpen maar wat deed ons 

dit tegelijkertijd ook ontzettend veel verdriet.

Lieve Marleen, wanneer wij in het vervolg K3 of Kinderen 

voor Kinderen horen, dan zullen wij met een lach op ons 

gezicht aan jou denken en weet dat wij jou nooit zullen 

vergeten. 

We gaan jouw lach, jouw kusjes en gewoon JOU om wie je 

was heel erg missen. 

Bewoners en team Wendakker 1-2 

Themagroep 1 en 3 en Belevingstheater 

 
Herman Sloetjes 
27-05-1956 | 15-11-2019 

Op vrijdag 15 november is Herman Sloetjes rustig overleden in 

zijn eigen vertrouwde omgeving. Herman was al geruime tijd 

ziek. Het was zijn wens om tot het eind op De Stee te blijven 

wonen en deze wens is gelukkig uitgekomen. Het is goed zo!

Herman was een echt gezelschapsmens en een natuurmens. 

Hij genoot vooral van het buitenleven op De Stee. Het verzor-

gen van de kippen, het rapen van de bladeren om het huis en 

het plukken van bloemetjes waren zijn liefste bezigheden. 

Herman was ook een verbinder. Hij had zijn eigen plekje 

in de huiskamer en van daaruit zorgde hij voor de nodige 

grappen en voorzag hij ons van de dagelijkse weerberichten. 

Ook de dienstlijst werd door de dag heen benoemd, zodat je 

precies wist wie er de vroege, de slaap en de “tussendienst” 

had. Herman was dol op ballen en ballonnen; in zijn 

slaapkamer gaf hij deze allemaal hun eigen plekje. 

Herman ging met veel plezier naar De Uilenboom en de 

Industriegroep. Hier genoot hij volop van de werkzaamheden 

en de werksfeer. Ook waren de kerkgroepjes heel belangrijk 

voor Herman. Hier kon hij zijn geloofsovertuiging delen en 

hij zong alle liederen mee.

 

Het is goed zo!

 

Bewoners en medewerkers 

De Stee, De Uilenboom en Industriegroep



aaaa

28

Wie is...

Na gedane arbeid is het goed rusten. 
Op welke manier ontspan jij?
Om te ontspannen ga ik lekker een frisse neus 
halen tijdens een wandeling met mijn hond. 
Ook doe ik aan de sport, handbal. Dit is ook 
een goede, gezellige en fijne ontspanning.
 
Wat wilde je later worden toen je op de 
lagere school zat?
Ik vond het sporten altijd erg leuk om te doen, 
daarom wilde ik dan ook van het sporten mijn 
werk maken. Als docent of als sporter zelf.
 
Stel dat je een dag in de huid mag kruipen 
van een ander. Wie zou je willen zijn?
Ik zou voor een dag Chantal Janzen willen zijn.
 
Je mag een dag net zoveel geld uitgeven 
als je wilt. Wat ga je doen?
Dan ga ik een huis kopen voor mij zelf, geld 
delen met mijn omgeving. Ik zou een nieuwe 
sporthal laten bouwen in Huissen. Ook zou 
ik geld geven voor de onderzoeken naar 
Alzheimer en kanker. Natuurlijk winkelen en 
boodschappen doen. Zoveel mogelijk mensen 
mee laten genieten en profiteren van de dag 
dat ik zoveel geld uit kan geven als dat ik wil.
 
Wat is jou dierbaarste herinnering?
Mijn ring die ik van mijn ouders heb gekregen.
 
Wat zou je nog willen leren?
Ik zou nog willen leren om meer voor mezelf 
op te durven komen.
 
Welke feestdag vind je het leukst?
Carnaval, feesten en ondertussen veel 
bekende tegenkomen in Huissen.
 
De aardbewoners verhuizen naar een 
andere planeet wie of wat neem je mee 
naast jouw familie en huisdieren?
Mijn sieraden neem ik mee.

Vrijwilligster Loes Janssen

Stelt zich voor

 
Waar ben je dankbaar voor?
Dat ik kan doen wat ik wil doen: sporten, 
werken en vrijetijdsbesteding met vrienden en 
familie.
 
Wat is jou favoriete film?
Mathilda en The Lion King
 
Wat is jou favoriete boek?
Alles van Suzanne Vermeer
 
Wat is jou favoriete muziek?
Chill hits op spotify
 
Wat is jou favoriete eten?
Pannenkoeken of pasta carbonara
 
Wat is jou favoriete vervoersmiddel?
Auto
 
Wat is jou favoriete sport?
Handbal
 
Wat is jou favoriete werk?
Zorgen voor anderen.
 
Kun jij een dag zonder je telefoon?
Nee, dit zou ik niet kunnen.
 
 

Met ruim 1200 medewerkers, 400 vrijwilligers en heel veel verwanten ken je natuurlijk 
lang niet iedereen. In Wie is… stelt elke keer iemand anders zich voor.



Welke droom heb je nog niet 
verwezenlijkt?
De lotto winnen en daarvan op reis gaan.
 
Wat vind je belangrijk in een vriendschap?
Altijd voor elkaar klaar staan en vooral plezier 
hebben.
 
Je hebt een tijdmachine naar welke 
periode reis je?
Naar de middelbare school, het moment dat 
ik mijn eindexamen behaald had. Ik zou dan 
niet naar het CIOS zijn gegaan, maar gelijk 
naar maatschappelijke zorg persoonlijke 
gehandicapte begeleider.
 
Welke gebeurtenis zou je nooit vergeten?
Dat ik mijn eerste hond moest laten inslapen 
vanwege ouderdom.
 
Hoe ziet jou werkdag eruit?
 
Ochtenddienst:
Kopje thee drinken en ondertussen de 
rapportages, agenda en overdracht lezen. 
Bijkletsen met collega’s. Daarna halen wij de 
bewoners uit bed en verzorgen ze zodat zij 
kunnen ontbijten en naar de dagbesteding 
gebracht kunnen worden. Het brengen van de 
bewoners doen wij zelf in samenwerking met 
de dagbesteding. Wanneer alle bewoners naar 
de dagbesteding zijn, zorgen wij als leiding 
dat de woongroep weer netjes is voor de 
avonddienst. In de middag komt één bewoner 
terug, deze gaat na een boterham naar bed op 
de woongroep om te rusten.
 
Avonddienst:
We beginnen altijd met de overdracht van 
de ochtenddienst. Daarna lezen wij met een 
kopje thee de rapportages en de agenda. Dan 
is het tijd om de bewoners op te halen van 
de dagbesteding. Drinken we gezellig met 
zijn alle een kop koffie/thee of iets anders. 
Gaat de leiding eten koken en rond 20.00 uur 
beginnen we met de eerste bewoners om de 
pyjama aan te doen en verdere verzorging. 
Laat in de avond zorgen wij ervoor dat alles 
netjes is voor de volgende dag en rapporteren 
wij voor de overdracht.
 
Kortom:
Onze werkdag bestaat uit het verzorgen en 
ondersteunen van bewoners, zodat zij naar 
dagbesteding kunnen en zoveel mogelijk 
kunnen doen en het benodigde krijgen waar zij 
plezier en een fijne ervaring uit ervaren. 

Naar welk land zou je wel 
willen emigreren?
Spanje en dan wel dicht aan de 
zee wonen.
 
Hoe houd jij je conditie op pijl?
Zoveel mogelijk wandelen en handballen.
 
Wat betekent werken bij Elver voor jou?
Momenteel doe ik vrijwilligerswerk bij Elver op 
de Gronsveldstraat. Daar heb ik eerder stage 
gelopen en dat als een fijn stagejaar ervaren 
met mooie, fijne en leerzame momenten. Nu 
ga ik als vrijwilliger om de zoveel tijd op stap 
met Isha vanuit de Gronsveldstraat. Ik vind het 
belangrijk en mooi dat ik anderen een fijne dag 
kan bezorgen door iets kleins te ondernemen. 
Dat is mogelijk bij Elver. Ik heb Elver ervaren als 
toegankelijk met veel mogelijkheden voor alle 
bewoners.
 
Waarom ben je gaan werken in de 
gehandicapte zorg?
Ik zorg graag voor anderen en draag daarbij 
graag mijn rust over aan anderen, vooral aan 
de bewoners.
 
Wat ga je doen als op een avond de 
tv uitvalt?
Een legpuzzel maken, een spel spelen met de 
mensen in mijn omgeving op dat moment of 
naar buiten ergens naartoe.
 
In het volgende nummer maak je kennis met 
de persoonlijk begeleiders van Groep 5.
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Puzzel je mee?
We hebben veel goede antwoorden binnen gekregen. De winnaar van de 
Hema cadeaubon is: Fred Hunting. Deze prijs is uitgereikt door Dick Hijmans. 
Veel plezier met je prijs Fred! Puzzel je deze keer ook weer mee? We hebben de 
volgende keer weer een nieuwe winnaar die een Hema cadeaubon ontvangt. 
Stuur dus alle oplossingen voor 21 februari 2020 naar pr@elver.nl. 

Verbinden

Puzzelen...

Zoek de 6 verschillen

• kerstmis
• wensen
• vrede
• spar
• gezellig
• krans
• stal 

Woordzoeker kerstperiode
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Verbind de cijfers met elkaar dus bij 1 
beginnen dan naar 2 en dan verder. 
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• december
• maria
• ezel 

D K D E D E R V

G E Z E L L I G

E R C S P A R N

L S Y E M N E E

A T N A M S E D

T M R A N B Z I

S I M E R L E W

A S W F S K L R

mailto:pr@elver.nl


Help de sneeuwman zijn hoed te vinden!

Rebus



Kerstkleurplaat



Nico vertelt

Heb je een favoriete film of serie?
Nee, ik heb geen favoriete film of tv serie, 
maar ik kijk graag naar het jeugdjournaal en 
programma’s van TV Gelderland.
 
Waar word je verdrietig van?
De dementie van mijn vader.
 
Wat is je lievelingskleur?
Dat is rood.
 
Je favoriete seizoen van het jaar is?
Dit is de herfst. Dat seizoen vind ik het 
mooiste. De bladeren kleuren dan zo mooi.
 
Heb je een favoriete sport?
Ik kijk heel graag Formule 1.
 
Wat is je grootste wens?
Ik zou graag nog een keer naar het Louwman 
museum in Den Haag willen gaan, want ik ben 
gek op mooie auto’s kijken.
 
Ik geef de pen door aan Elvira Cirkel. Zij woont 
op Groep 1 in Arnhem

Wat is je naam?
Mijn naam is Nico Langendoen en ik woon op 
de Berk in Laag-Soeren.
 
Hoe jong ben je?
Ik ben in november 51 jaar geworden.
 
Waar werk je precies?
In het Sprengenhus in Laag-Soeren. Lekker 
dichtbij huis.
 
Waar word je blij van?
Heel blij word ik van Jos. Dat is mijn vriend en 
groepsgenoot en ook mijn voorbeeld. En van 
Gerda. Zij is mijn vriendin.
 
Wat is je lievelingseten?
Pannenkoeken, pasta en chinees.
 
Wat is je favoriete huisdier?
Eigenlijk niet één. Ik hou niet zo van dieren.
 
Wat zijn je hobby’s?
Keyboard spelen, kijken naar TV Gelderland, 
fietsen, lezen en foto’s kijken.
 

In deze rubriek vertellen bewoners, deelnemers en cliënten iets over zichzelf. Ze doen dit 
met een zelf geschreven verhaal of door een aantal vragen te beantwoorden. Een mooie 
tekening mag natuurlijk ook.
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Geef de pen door...



Iedereen is van harte welkom bij onderstaande activiteiten.  
Kijk voor meer informatie of andere activiteiten op onze website www.elver.nl/agenda

Zondag 22 december

Dinsdag 31 december

Donderdag 9 januari

Zondag 19 januari

Zondag 26 januari

Wat is er allemaal te doen?

Zondag 2 februari

Kalender...
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Kerstconcert Drumfanfare De Eendracht 
samen met enkele koren 
* 14.00 - 15.00 uur 
Locatie Nieuw-Wehl (Kerk)

Oudejaarsdisco 
* 15.30 - 17.00 uur 
* 17.00 uur vuurwerkshow 
Locatie Nieuw-Wehl (Banningshof)

Nieuwjaarsreceptie met Irma 
Diverse locaties 
 

Danssoos 
* 19.00 - 21.30 uur 
Locatie Nieuw-Dijk (Zaal Boszicht)

Kerkdienst 
* 11.00 - 12.00 uur 
Locatie Nieuw-Wehl (Kerk)

Winterse hapjes maken 
14.00 - 15.30 uur 
Locatie Laag-Soeren (‘t Sprengenhus)

http://www.elver.nl/agenda


Zaterdag 15 februari

Zondag 16 februari

Donderdag 20 februari

Vrijdag 20 maart

Woensdag 25 maart

Vrijdag 3 april

Carnaval in de feesttent met c.v. de Mölledraejers 
Muziek van ‘t Bendje 
Locatie Nieuw-Wehl (de feesttent) 
Let op: geef je hiervoor op

Zwemmen in Zorgbad Zonnewater 
* 14.00 - 15.00 uur 
* 15.00 - 16.00 uur 
Geef je hiervoor op

Carnaval in Laag-Soeren 
* 18.11 - 20.41 
Locatie Laag-Soeren (‘t Sprengenhus) 
Geef je hiervoor op

Disco 
* 19.00 - 20.30 uur 
Locatie Kemperbergerweg Arnhem (Ontmoetingsruimte)

Sportclinic  
Sporten met voetballers van De Graafschap 
Geef je hiervoor op

Disco 
* 18.30 - 20.00 uur 
Locatie Laag-Soeren (‘t Sprengenhus)



ELLEN DEKKER

LINEKE HUISKES

CILIA MENTINK
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Aan dit magazine werkten mee...

DE PRIJS VAN DE PUZZELPAGINA IS UITGEREIKT DOOR DICK HIJMANS VAN DE DEELRAAD CLIËNTEN

MIRJAM KRAMER

De redactie wenst je 
hele fijne feestdagen.

JACQUELINE KIJZERS


