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Voorwoord
Hoe fijn en belangrijk is het dat cliënt, begeleider, familie en 
behandelaar elkaar goed kennen. Niet voor niets is het mot-
to van Elver: ‘Elk verhaal telt’. Het verhaal van Hylke doet mij 
denken aan de eerste logeerpartij van mijn eigen kinderen. 
Hoe spannend ik dat vond. De vertrouwde knuffel ging mee 
en ik vertelde over het slaapliedje dat ik altijd zong. Ik kan 
mij goed voorstellen dat het een hele stap is om je kind aan 
ons toe te vertrouwen. Hylke heeft het in ieder geval naar 
zijn zin gehad en zijn ouders daardoor ook. 
‘Dit doen wij’ gaat over de pilot dagbeleving op Wendakker 
5 en 6. Het verhaal van Lilian en Robin. Een mooi voorbeeld hoe begeleiders en behan-
delaars andere keuzes maken, omdat ze de vraag hebben gesteld of de gangbare dagbe-
steding passend is voor deze bewoners. Het lijkt zo makkelijk als we zeggen: ‘We leveren 
maatwerk’, ‘We bieden zinvolle dagbesteding gericht op ontplooiing’. Waar het om gaat, 
is of wij daar in de praktijk in slagen. Dat lukt als we met elkaar in gesprek blijven. Dan 
kunnen we onze missie waarmaken: ‘Bijdragen aan een gelukkig bestaan van mensen 
met een verstandelijke beperking.’ 

Irma Harmelink (bestuurder) 
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bewoners nodig lijken te hebben. We hebben nu meer 
tijd met elkaar dan voorheen, omdat we de hele dienst 
samen zijn,” vertelt Sharon.
 
Lilian woont al ruim 20 jaar bij Elver en had altijd 
dagbesteding bij de Rode Vierkant. Begeleider Joris 
Nieuwenhuis: “Vanuit de LACCS (Lichamelijk welzijn, 
Alertheid, Contact, Communicatie en Stimulerende 
tijdsbesteding) ontwikkelingsfases zit Lilian in de 
sensatiefase. Als een bewoner zich bevindt in de 
sensatiefase maakt de ruimte waar je bent niet uit. Je 
ervaart het in het hier en nu. Vandaar dat we ervoor 
gekozen hebben om Lilian mee te laten draaien in 
de pilot dagbeleving. Voor haar werkt dagbeleving 
op de woning goed. Lilian heeft gedurende de dag 
minder overgangen en de begeleiders proberen goed 
naar haar te kijken en in te spelen op haar behoefte. 
We merken dat ze minder spanning en onrustige 
momenten heeft. Zij geniet van de één op één 
aandacht.” Bij dit gesprek zit Lilian er ook ontspannen 
bij. “Ze kan zelf niet verbaal communiceren, maar 
non-verbaal zien we het verschil. Lilian kan op 
verschillende momenten ineens gaan lachen. Ze lijkt 
de omgeving beter in zich op te kunnen nemen en te 
genieten van de dingen en mensen om haar heen.”

Carnaval
Joris: “Elke dag kan er anders uit zien. Als een bewoner 
‘s ochtends iets langer wil blijven liggen, omdat hij 
slecht geslapen heeft, dan kan dat. Dan gaan we 
alvast ontbijten met de bewoners die wel uit bed zijn.” 
Sharon: “Zo gaat het bij ons ook. Dat is dagbeleving. 
Wij passen ons aan het ritme van de bewoners aan.” 

Begin de dag met een dansje
Vanaf oktober 2018 zijn de beide Wendakkers gestart 
met de pilot dagbeleving op de woning. Begeleidster 
Sharon Derksen van Wendakker 5 vertelt: “’s Ochtends 
wek ik bewoner Robin met een liedje. Zingen is één 
van onze aandachtspunten. Bij alle momenten op de 
dag proberen we als herkenning een liedje te zingen. 
Bij het opstaan is dat: ‘Begin de dag met een dansje’ 
en voor het eten: ‘Smakelijk eten, smakelijk drinken’. 
Door het liedje weten de bewoners wat er gaat 
gebeuren”. Ondertussen gaat Robin even uitrusten en 
ligt heerlijk in zijn stoel. We nemen het interview af in 
dezelfde ruimte, zodat hij alles wel mee krijgt.
 
“Robin heeft dementie en draait zijn dag- en 
nachtritme om. Het is voor hem belangrijk dat 
hij een goede balans heeft tussen een activiteit 
en ontspanning. Voorheen vertoonde Robin veel 
moeilijk verstaanbaar gedrag. Door hem veel liefde 
en persoonlijke aandacht te geven, is dat veranderd. 
Hij heeft bij Elver nooit dagbesteding gehad en kent 

alleen de dagbeleving op de woning.”
 

“Bewoner Hans is wel bekend 
met dagbesteding. Hij kwam 

van dagbestedingsgroep 
thema 3. Door de 
dagbeleving op de 
woning, zien we hem 
rustiger worden. Dat is 
mooi om te zien. We 
merken dat we nu nog 
beter weten wat onze 

Rustige, tevreden en vrolijke bewoners

Dagbeleving op de woning

Wij zijn Lilian en Robin. We wonen op Wendakker 5 en 6. Daar wonen 
we samen met nog 11 andere bewoners. Naar dagbesteding gaan we 
niet (meer). We krijgen nu dagbeleving in ons eigen huis. Dat begint 
met het opstaan en eindigt met het naar bed gaan. We beleven de hele 
dag verschillende dingen, bijvoorbeeld het opvouwen van de was, tafel 
dekken en eten voorbereiden. De begeleiders kijken goed naar ons. 
Moeten we meer geprikkeld worden of juist een rustmoment krijgen? 
Omdat wij de vragen niet zelf kunnen beantwoorden, vertellen onze 
begeleiders Joris en Sharon ons verhaal.
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Over het algemeen ziet het dagritme op beide 
groepen er hetzelfde uit. Na het ontbijt is het tijd voor 
een activiteit. Wendakker 5 werkt met een thema. Dat 
komt vanuit de methode ‘Ervaar het Maar’. Om de zes 
weken is er een nieuw thema. Sharon: “We hebben 
het thema carnaval net achter de rug. Samen met de 
bewoners hebben we een mooie slinger gemaakt. 
Robin en Hans hebben geholpen met een sticker 
plakken op de slinger en hebben lijm op het papier 
gesmeerd. Dat zijn mooie ontwikkelingen. In het begin 
wilde ik vaak te veel activiteiten. Dat werkt niet, dus 
moest ik een balans zoeken tussen een activiteit en 
een rustmomentje.”
 
Bij Wendakker 6 betrekken ze de bewoners bij de 
alledaagse dingen. We leggen de aandacht op wat 
bewoners allemaal kunnen. “Het is voor ons ook een 
omschakeling geweest. Even snel koffie zetten, is 

er niet meer bij. We betrekken de bewoners bewust 
bij deze alledaagse bezigheden. Ik zet bijvoorbeeld 
bij Lilian de schone was op de rolstoel en breng die 
samen met haar naar één van de kamers. Lilian kan 
zelf niet tillen, maar door de was op haar rolstoel 
te leggen en erbij te vertellen wat we gaan doen, 
draagt Lilian op haar manier een steentje bij aan het 
gewone leven. Voorheen waren de bewoners naar de 
dagbesteding en had je veel minder tijd met elkaar om 
hier aandacht voor te hebben. Er is zoveel meer uit te 
halen. Soms neem ik mijn hondje mee naar het werk. 
Dat vindt Lilian geweldig. Je ziet haar dan genieten.” 
vertelt Joris.

Echt contact
Joris: “Doordat we de bewoners veel meer zien, zie je 
ze ook veranderen. Lilian is heel sfeergevoelig en kan 
heerlijk lachen om grapjes. Vroeger heeft ze heel veel 



gelachen, de laatste jaren wat minder. 
Gelukkig zien wij die lach van haar nu 

steeds vaker terug.”“Robin is goedlachs, 
knuffelig, enthousiast, maar heeft ook echt 

wel een eigen wil. Het is belangrijk voor 
Robin dat hij een goede balans heeft tussen 

rust en een activiteit. Doordat ze de hele dag 
thuis zijn, voel je ze goed aan. Je weet wat ze willen 

waardoor ze ontspannen, vrolijk en tevreden zijn,” 
vertelt Sharon. Ondertussen liggen Lilian en Robin 
heerlijk te relaxen en bekijken van een afstandje wat er 
allemaal gebeurt. 

Extra één op één momenten
“Het mooie aan dagbeleving op de groep is dat je 
tijd hebt voor andere activiteiten, zoals zwemmen in 
Hoog-Keppel bij zwembad ‘Zonnewater’. Lilian vindt 
dit helemaal geweldig. Dan kan ze ontspannen en 
straalt. Dat is een stuk lastiger als bewoners overdag 
naar de dagbesteding gaan.”
Robin vindt muziek maken erg leuk. Op de groep ligt 
een muziekdoos. “Robin heeft zijn eigen sambaballen, 
maar de accordeon is zijn favoriet. Meestal zijn de 
bewoners vrij snel moe. Dan zoeken we de balans, 
naast activiteiten een rust moment.” 

Familie enthousiast over de resultaten
“Niet iedereen was vanaf het begin meteen 
enthousiast. Waarom dagbesteding op de woning? 
Is dat wel goed voor mijn zoon/dochter of broer/
zus? Naarmate we verder in de pilot kwamen, 
zagen familieleden het verschil en werden ze 
steeds enthousiaster. Ze zien de meerwaarde voor 
hun familielid. Kortom, we zijn op de goede weg! 
Er zijn ook nog genoeg leermomenten, zoals de 
communicatie onderling in het team. Want een 
goede communicatie is essentieel in onze zorg naar 
bewoners.



Laurens gaat voor 2,5 km tijdens 

Sinds eind november traint Laurens Stokman (Hoef 
3/4) iedere woensdagmiddag voor de Elverloop. Dan 
wil hij 2,5 km hardlopen. In het kader van Achterhoek 
Beweegt krijgt Laurens een zogenoemde ‘personal 
assistent’. Wekelijks traint hij met een leerling van het 
Graafschap College om zijn doel te bereiken. Laurens 
vindt het prachtig. Begeleider Annelies: “Laurens is 
graag buiten en in de zomer fietst hij met regelmaat. 
Hij kan het hardlopen goed vol houden. Ze gingen 
voor de 1 km maar nu kan hij al 2 km hardlopen! Wij 
zijn trots op hem!” Op de vraag of hij hierna een ander 
doel heeft? “Dat denk ik niet, volgend jaar pas weer.”

Tekenen en kleuren met de Pencil
Jolandie houdt van kleuren, maar vindt het moeilijk 
om iets vast te houden. Hoe leuk is het dan om toch 
te kunnen kleuren? Met de Apple Pencil is er voor 
Jolandie een nieuwe wereld van plezier open gegaan. 
Zij is er enorm blij mee.
Van het Digitaallab: “Met de Pencil kun je tekenen, 

Berichten en nieuwtjes
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schetsen, schrijven, kleuren of schilderen alsof je 
bezig bent op papier. De Pencil is drukgevoelig. Hoe 
harder je drukt, hoe donkerder de lijn. De Pencil is ook 
kantelgevoelig. Houd je hem scheef, dan creëer je een 
schaduw. Net zoals met een echt potlood”.
Voor de Apple Pencil heb je een geschikte iPad nodig 
(iPad Pro 2015, 2016, 2017 en iPad 2018). De Pencil 
werkt niet in elke APP, maar we hebben al veel leuke 
apps gevonden en vinden er steeds meer.
Enthousiast? Digitaal@elver.nl geeft je graag meer 
informatie over de Pencil. Je kunt ook kijken op 
https://www.iculture.nl/apple-accessoires/apple-pencil.
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Trotse acteurs van ‘High Five’
Weet je nog? In januari ging de Elverfilm in première. 
De film is inmiddels op dvd te verkrijgen en staat 
ook op YouTube. Acteurs Dewi en Jeroen kregen als 
eerste de dvd overhandigd van filmregisseur Jorn. 
Enthousiast en trots vertellen de acteurs nog een keer 
over hun ervaring. Dewi: “Ik vond het super leuk om 
te doen. Vooral het acteren en samen spelen met de 
andere acteurs.” Jeroen: “Politieagent spelen dat was 
het allerleukste!” Uiteraard krijgen alle acteurs de dvd.

Nieuwsgierig naar de film? Bekijk hem via You Tube: 
https://bit.ly/2IQy3uh of koop hem via vt@elver.nl 
voor € 6,-.

Logeerlocatie Het Maatwerk 
officieel geopend
Vanaf januari is het aantal 
logeerplekken binnen Elver 
uitgebreid. Dagbestedingslocatie 
Het Maatwerk in Nieuw-Wehl 
wordt één weekend per maand 
omgetoverd tot logeerparadijs. 
De eerste logées die mochten 
proef-logeren, verzorgden op 
2 februari de officiële opening.

Patrick merkbaar aanwezig bij Dozon 
Sinds vorig jaar werkt Patrick bij Dozon in Doetinchem. 
Iedere dinsdag (en in de wintermaanden ook de 
donderdagmorgen) is hij te vinden in het logistiek 
centrum. Dat merken ze bij het logistiek centrum. 
Vanaf het moment dat Patrick er werkt, is de dinsdag 
niet meer als voorheen. Het kan er soms hectisch 
aan toe gaan en Patrick geeft daar op zijn eigen 
wijze een draai aan. Met regelmaat klinkt er zijn 
welbekende kreet ‘Rustaaaagh’ en ‘Come on man’ 

door het magazijn. Dan verschijnt er een glimlach 
op de gezichten van zijn collega’s. Patrick is dan 
ook een graag geziene collega binnen Dozon. 
Zijn werkzaamheden zijn het zorgen voor orde en 
netheid. Ook helpt hij bij het uitpakken en sorteren 
van gereedschapsets. Regelmatig komt hij langs met 
de veegmachine. Als je er een rommeltje van hebt 
gemaakt, dan spreekt hij je erop aan. Wat dat betreft 
hopen Dozon en Patrick nog vele jaren van elkaar te 
kunnen leren. 
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Inspirerend intern Elver Congres
Werken bij Elver saai? Zeker niet! Naast de zorg voor de geweldige en unieke bewoners en deelnemers, zijn 
er genoeg initiatieven om inspiratie uit te halen voor je dagelijkse werk. Zo organiseerde Elver in februari een 
3-daags intern congres met als thema: ‘Keuzes maak je zelf’. Iedere dag stond een inspirerende gastspreker 
centraal om ervaringen met ons te delen. 
Dag één was voor Tessa Overmars. Zij nam ons mee in de sociale en fysieke aspecten die een rol spelen bij 
het wonen in de wijk voor iemand met een verstandelijke beperking. Op dag twee pleitte Lot de Swart voor 
het belang van meedoen, meebeleven en onderwijs voor mensen met een verstandelijke beperking. Ellen 
Gussinklo trakteerde ons op dag drie op een bijzonder en persoonlijk verhaal waarin alles draait om keuzes en 
doorzettingsvermogen.
Victor Mids (o.a. Mindf*ck) verzorgde een kijkje in de keuken van de onbewuste beïnvloeding. Geïnspireerd en 
verrast volgden de aanwezigen ook twee workshoprondes over het denken en handelen vanuit de bewoner/
deelnemer, waarbij die zoveel mogelijk zelf keuzes maakt. Kortom: een geslaagde driedaagse met veel bruikbare 
informatie voor de praktijk.

Het Gewone Leven



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beoordeel Elver op de Zorgkaart Nederland
Zorgkantoor Menzis vindt het belangrijk dat Elver openstaat voor 
opbouwende kritiek. Een speerpunt dat wij van harte toejuichen, 
want het helpt ons de beste zorg te leveren aan onze bewoners, 
deelnemers en cliënten. Daarom vragen wij een paar minuten van 
je tijd om jouw mening te geven over Elver. Speciaal daarvoor is de 
Zorgkaart Nederland bedacht. Het invullen is anoniem. 
Volg onderstaande link naar de Zorgkaart Nederland en help ons 
met jouw waardering van Elver.
https://www.zorgkaartnederland.nl/zorginstelling/instelling-voor-
verstandelijk-gehandicapten-elver-nieuw-wehl-7367/waardeer.

Alvast hartelijk bedankt voor de input!

Het Gewone Leven 
(vervolg)
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Wie is...

Wie ben je? 
Ik ben Arnold van Boxtel, geboren op 22 april 
1956. Ik ben getrouwd en heb twee kinderen. 
Mijn zoon Roel woont bij Elver.
 
Wat wilde je later worden toen je op de 
lagere school zat?  
Vroeger wilde ik altijd bouwkundig tekenaar 
worden. 
 
Je mag een dag net zoveel geld uitgeven 
als je wilt. Wat ga je doen?
Dan wil ik kijken of ik mensen die het minder 
goed hebben kan helpen. Als er dan nog geld 
over is koop ik een camper.
 
Wat zou je nog willen leren?
Ik zou nog meer willen weten hoe een autist in 
elkaar zit.
 
De aardebewoners verhuizen naar een 
andere planeet. Wie of wat neem je naast 
jouw familie en huisdieren mee?
Goede vrienden, een puzzel en leesstof en 
tuingereedschap. Je weet immers maar nooit 
of je zelfvoorzienend moet zijn.
 
Welke droom heb je nog niet 
verwezenlijkt?
Ik heb geen dromen, maar wel een verlangen 
om lang gezond te blijven.
 
Je hebt een tijdmachine. Naar welke 
periode reis je?
Ik leef het liefst in het heden. Het is een mooie 
tijd.
 
Wie troostte jou als je een gat in je knie 
was gevallen?
Vroeger mijn moeder, tegenwoordig mijn 
vrouw.
 
Wat ga je doen als op een avond de tv 
uitvalt?
Dan ga ik tennissen, puzzelen (zweeds

Arnold van Boxtel (ouder)

Stelt zich voor

 
 
kruiswoordraadsel) of een vakantie 
uitstippelen.
 
Wie is jouw grote voorbeeld?
Dat vind ik lastig, maar als ik terugkijk dan kies 
ik toch voor mijn ouders.
 
Stel dat je een dag in de huid mag kruipen 
van een ander. Wie zou je willen zijn?
Dan zou ik wel een dag huisarts willen zijn.
 
Wat is jouw favoriete boek?
Gouden Jaren van Annegreet van Bergen. Dat 
is een boek over alles wat er de laatste 50 jaar 
is ontwikkeld. Bijvoorbeeld de telefoon.
 
Waar ben je dankbaar voor?
Dat ik nog steeds gezond ben.
 
Welke gebeurtenis zal je nooit vergeten?
Dat ik een eigen bedrijf voor calculaties in de 
bouw ben gestart.
 
Na gedane arbeid is het goed rusten. Op 
welke manier ontspan jij?
Ik ontspan door tennis, tafeltennis, fietsen, 
wandelen, vrijwilligerswerk en op vakantie 
gaan.
 
In het volgende nummer maak je kennis met 
Jan & Giny Hagen.

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.



aaaa

op. Als hij naar bed gaat, komt hij altijd nog even bij mij 
langs om te kijken of ik lekker lig te slapen. Dat vind 
ik erg lief.”“Maar”, zegt Jacqueline, “soms is hij ook 
wel eens niet blij met Hylke hoor. Sommige geluiden 
van speelgoed vindt hij heel irritant. Daar plaagt Hylke 
hem dan ook wel eens een beetje mee. Als het hem 
te gortig wordt, dan zorgt hij dat hij ermee stopt.” 
Hylke: “Jibbe vindt voetballen leuk en ik ben trouwe 
supporter van Jibbes team bij Concordia. We vinden 
het jammer dat we niet samen kunnen voetballen. 
Maar we kunnen wel samen met een bal spelen. 
Dan doen we dat soms een beetje wild. Want wilde 
spelletjes vind ik ook leuk. Bijvoorbeeld als hij mij hard 
rond draait.”

School
“Vijf dagen per week ga ik naar de Onderwijszorg-
groep (een samenwerking tussen Elver en VSO 
De Ziep) in Didam. School kost best veel energie. 
‘s Morgens kost het inspanning om te zorgen dat 
ik op tijd klaar zit in mijn R82, een aangepaste 
wandelwagen. Rond 8.20 uur haalt de taxi mij op. Ik 
zie er graag netjes uit als ik naar school ga. Ik vind het 
fijn als mijn haar goed zit. Al vier jaar ga ik naar deze 
school in Didam. Het is iets anders dan een gewone 
school. We leren daar andere dingen dan de meeste 
kinderen op school leren. Wat ik leer? Ik geniet en 
leer van het contact met mijn leeftijdgenoten. Ik 
kan hun proberen na te doen. Ik kan niet praten. 
Daarom heb ik geleerd om met mijn ogen en 
lichaamshouding op een bepaalde manier contact te 
maken. Mijn aanwezigheid wordt dan opgemerkt. Ook 
kan ik voor mezelf opkomen. Mijn moeder heeft wel 

Op een hele zonnige winterdag ontmoet ik Hylke 
en zijn familie bij hen thuis. Als ik binnen kom, zit 
Hylke nog in zijn eigen chillplek. Omdat Hylke zelf 
niet kan praten, vertelt/vertaalt moeder Jacqueline 
zijn verhaal. “Deze plek is nog maar pas voor mij 
gemaakt. Ik ben kort geleden geopereerd aan mijn 
voet. Na de operatie mag ik de eerste weken mijn 
voet niet gebruiken. Een eigen veilige plek waar ik 
rustig kan zitten leek mijn ouders wel handig. Toen 
heb ik deze chillplek gekregen. Ik heb natuurlijk een 
eigen slaapkamer, maar dat is boven en dan zit ik wel 
heel erg alleen. Het is best lekker om zo mijn eigen 
afgesloten plekje te hebben. Wel in de woonkamer, 
maar toch kan ik me een beetje terugtrekken en 
mijn eigen ding doen. Nu is het versierd met alle 
beterschapskaarten die ik heb gekregen. Leuk hoor  
als mensen aan je denken en je een kaartje sturen.”

Broer Jibbe
“Mijn broer Jibbe is altijd heel lief voor mij. We 
kunnen het goed vinden samen. Hij weet dat ik gek 

ben op knuffelen, dus dat doen we 
regelmatig. Hij helpt mij graag. 

Dat is wel grappig, want als 
mijn moeder hem vraagt om 

bijvoorbeeld de tafel af te 
ruimen dan moet ze dat 
wel drie keer vragen 
voor hij het gaat doen. 
Maar als ze hem vraagt 
om voor mij iets van 
boven te halen, dan 
vliegt hij gelijk de trap 

Kennismaken met

Hylke Middelbrink

Ik ben Hylke Middelbrink. In maart ben ik 17 jaar geworden. Samen 
met mijn vader Bert, mijn moeder Jacqueline en mijn broer Jibbe van 
13 jaar woon ik in Wehl. Doordeweeks ga ik naar school. Ik zit in de 
Onderwijszorggroep op De Ziep in Didam.
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Dit ben ik...



een voorbeeld.”  
Jacqueline weet precies waar Hylke op doelt. 
“Op zaterdag, als we met z’n allen TV kijken, dan 
hebben we wat lekkers bij de koffie. Vroeger 
wachtte Hylke altijd tot hij van ons iets kreeg 
aangereikt. Tegenwoordig tikt hij ons aan door middel 
van zijn ‘Lee Towers shake’ om ons te laten weten 
dat hij weer een hapje wil.” Terwijl Jacqueline dit 
voorbeeld vertelt laat Hylke een luide lach horen! “Als 
ouders merken wij ook dat Hylke leert. Zijn alertheid 
is groter, hij is actiever en maakt grapjes. Zo kan hij 
heel stilletjes naar je toe schuiven en je dan plotseling 
aanstoten. Als je daarvan schrikt heeft hij de grootste 
lol. Het fijne van de Onderwijszorggroep vinden wij dat 
ze heel goed naar Hylke kijken en de hele dag door 
inspelen op de alertheidsfase waarin hij zit. Als hij even 
minder alert is nemen ze hem mee voor bijvoorbeeld 
een wandeling. Daarna kan hij gewoon weer 

aansluiten of verder gaan waar hij gebleven was. Ook 
het feit dat hij met leeftijdsgenoten naar school gaat 
vinden we waardevol”, vertelt Jacqueline.

Muziek
Hylke vertelt verder: “Muziek is een grote 
hobby voor mij. Daarom hebben mijn ouders 
muziektherapie voor mij geregeld. Ik krijg dat altijd 
maandagochtend op school. Dat is fijn dat het onder 
schooltijd mag. Als ik op school ben, ben ik nog niet 
moe en kan ik echt genieten van het muziek maken. 
Ik kan heel goed maat houden. Met mijn armen tik ik 
op het keyboard of op de tamboerijn mee op de maat 
van de muziek. Daar geniet ik echt van en dat zie je 
in mijn gezichtsuitdrukking. Er verschijnt een grote 
lach op mijn gezicht. Als ik een slechte dag heb, dan 
helpt muziek om me weer beter te voelen.” Over de 
vraag welke muziek Hylke het leukste vindt, moet even 



worden nagedacht. “Alle muziek vind ik 
leuk. Klassieke muziek, jazzmuziek maar 

ook van vrolijke kinderliedjes. Nu zijn er 
veel carnavalsliedjes te horen en die vind 

ik ook leuk. Maar als ik dan echt iets moet 
kiezen wat ik het allerleukste vind, dan zijn het 

toch de Nederlandse meezingers zoals Corrie 
Konings en sinds kort ook Suzan & Freek.

Gek op knuffelen en zwemmen
Naast muziek is Hylke ook gek op knuffelen. “Als hij 
lekker tegen iemand aan mag zitten of op schoot 
kan zitten wordt hij blij en heeft hij het naar zijn zin. 
Dan knarsetand hij om dat te laten weten. Ik 
zeg weleens tegen hem: ‘Als je met knuffelen je 
geld kon verdienen dan was je stinkend rijk!’”, vertelt 
Jacqueline. “Wat ik ook heel fijn vind is warm water”, 
gaat Hylke verder. “Daarom ga ik thuis regelmatig in 
bad en zwem ik elke vrijdagmiddag in Hoog-Keppel bij 
‘Zonnewater’. Ik kan heerlijk ontspannen in het warme 
water. De fysiotherapeut leert mij het zwemmen. 
Inmiddels kan ik al een beetje zelf zwemmen met 
behulp van 3 drijfkurken. Ik ben begonnen met drijven 
op mijn rug en kan nu ook op mijn buik zwemmen 
en watertrappelen. Dat houd ik heel lang vol. We zijn 
aan het oefenen met onderwater. Dat vond ik eerst 
best eng maar nu durf ik dat ook.”

Logeren
“Sinds een jaar of drie logeer ik één keer in de 
maand bij Elver bij Balkenhof 1-2. Voor mij is dat leuk. 
Dan ben ik eens in een andere omgeving, speel ik 
met ander speelgoed en ben ik met andere (jonge) 
mensen samen. Zo heb ik laatst gespeeld met een 
soort deken die bestaat uit goud- en zilverkleurig folie 
en die knisperde. Dat vond ik heel interessant. Wat 
ik daar ook heel fijn vind is het zorgbad. Daar kan ik 
heerlijk ontspannen liggen in dat warme water. Echt 
mijn ding! Voor mijn vader, moeder en broer is 
het ook fijn als ik een keertje logeer. Zij kunnen 
dan dingen doen die wat moeilijker zijn als ik erbij ben. 
En ze kunnen lekker door- en uitslapen, want ik heb 
ze ‘s nachts nog wel eens nodig. Mijn moeder zegt 
dat het helpt om weer nieuwe energie op te doen 
zodat ze goed voor mij kunnen zorgen. Wel is het zo 
dat, zeker mama, het moeilijk vindt als ik ga logeren. 
Vooral als ik niet goed in orde ben. Maar gelukkig 
kennen de begeleiders mij inmiddels goed dus ik 
maak me daar geen zorgen over. Wat jammer is, is 
dat ik niet kan blijven op deze logeerplek. Ik ben op 
zoek naar een nieuwe logeerplek die mij uitdaging en 
sociale contacten kan bieden, zodat ik geprikkeld blijf 
in mijn alertheid en ontwikkeling. Ik hoop dat er snel 
een nieuwe leuke plek voor mij komt, want ik kom 
graag bij Elver. Als we daar aankomen herken ik aan de 
lichtval waar we zijn en word ik blij.” 



Tony vertelt

Wat is je lievelingskleur?
Mijn lievelingskleur is donkerblauw en paars.
Wat is je stopwoordje?
Thie Ching.
Je favoriete seizoen van het jaar( lente 
zomer herfst winter) en waarom?
De lente en de zomer. Want dan is het lekker 
warm.
Wat zou je nog willen leren?
De klusjes van de begeleiders beter willen 
doen.
Heb je een favoriete sport?
Ja, vrij zwemmen vind ik leuk.
Wat is je grootste wens?
Met mijn persoonlijk begeleider Meike en 
Fokko op vakantie naar een warm land.
Ik zou nog graag...
Met meer activiteiten willen helpen als er een 
activiteit te doen is die ik ook leuk vind. 
 
Ik geef de pen door aan Marit Kleijn.
Zij woont op de Hoef 1 in Nieuw-Wehl.

Wat is je naam?
Tony Yu.
Hoe jong ben je?
Ik ben 25 jaar.
Woon je bij Elver of thuis bij je ouders?
Ik woon op groep 4 bij Elver in Arnhem.
Waar werk je precies?
Op Het Pleijwerk in Arnhem en Heijendaal.
Waar word je blij van?
Ik word blij als Carlijn, Fokko, Sandy, Jantine en 
Marcella werken op mijn groep.
Wat is je lievelingseten?
Dat zijn pannenkoeken.
Wat is je favoriete huisdier?
Mijn kat Bibi.
Wat zijn je hobby’s?
Knutselen en administratieve klusjes doen voor 
de begeleiders.
Heb je een favoriete film of tv serie?
Vuurzee en Wie ben ik.
Waar word je verdrietig van?
Als ik me soms niet lekker voel.
Wie is je voorbeeld?
Dat is Jan Smit.
Wat is je favoriete muziek of radio zender?
Skyradio en Chinese muziek.

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...



 

Pindasoep van Het Pleijwerk
Pindasoep met een tosti gemaakt door Nicky en begeleidster Melissa

Elke week maakt de Kantinegroep van het Pleijwerk op woensdag een lekkere soep voor bij de 
lunch. Deze week maakt Nicky een pindasoep met daarbij een tosti. We werden gevraagd om mee 
te helpen en te proeven. Daar zeggen we natuurlijk geen nee tegen! 

Stap 1 Snijd de ui, knoflook, verse gember, paprika, prei en kipfilet in kleine stukjes.

Stap 2 Verhit een scheutje olijfolie in een grote pan. Fruit hierin klein gesneden ui, knoflook,  
 verse gember, paprika en prei aan. 

Stap 3 Voeg daarna het water en de bouillonblokjes eraan toe. Breng dit aan de kook.  
 Voeg dan de stukjes kip toe en laat het 5 minuten doorkoken.

Stap 4 Roer de pindakaas en de chinese groentemix erdoor. Breng dit op smaak met sambal en  
 ketjap en laat het nog even doorkoken.

Stap 5 Intussen maak je de tosti’s. Snijd hiervoor een ui in dunne ringen.

Stap 6 Leg alle sneetjes brood naast elkaar en besmeer deze met chilisaus.

Stap 7 Beleg daarna 4 sneetjes brood met een plakje kaas, een plakje kipfilet en de uiringen. 
 En leg hier de andere 4 sneetjes brood bovenop.

Stap 8 Bak de belegde boterhammen lekker bruin in een oven of tosti-ijzer. 
 Pak een kop pindasoep erbij en klaar is de lunch!
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Wat heb je nodig

Voor de tosti: 
Voor 1,5 liter soep:
2 tenen knoflook

2 cm verse gember

1 prei

1 paprika

400 gram Chinese groentenmix

1 scheutje olijfolie

300 gram kipfilet

2  kippenbouillonblokjes

1/2 pot pindakaas

1 mespuntje sambal

1 scheutje ketjap

1 liter water (ongeveer)

8 sneetjes casinobrood

4 plakjes kaas

4 plakjes kipfilet

1 ui

1 fles zoete chilisaus



Groentetuin op Deutseveldstraat

 
 
Sociale contacten
Eigen groente verbouwen heeft nog een 
voordeel. Soms hebben ze zoveel groente, dat 
ze deze uitdelen in de buurt. Dit is natuurlijk 
weer goed voor de sociale contacten. Een 
mooi bijkomend voordeel.

 
 
Het ‘gewone-leven-moment’ is vooral 
bedoeld als inspiratiebron voor andere 
woongroepen. ‘Het gewone leven’ zit soms in 
hele kleine dingen, een andere keer is het iets 
groots.
 
De moestuin
Deze keer zijn we te gast bij de 
Deutseveldstraat in Nieuw-Wehl. We worden 
door de bewoners al opgewacht. Vol 
trots laten de bewoners ons hun eigen 
groententuin zien. Ze vertellen ons uitgebreid 
over de aanleg en het onderhoud. Ze eten 
komkommers, tomaten en aubergines uit de 
moestuin.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uitgangspunt bij Elver is ‘een zo gewoon mogelijk leven’. Hiermee bedoelen we dat we 
zoveel als mogelijk de dagelijkse dingen samen met de bewoners doen. Denk hierbij aan 
koken, wassen, boodschappen doen etc.
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Het gewone leven...



Meedoen en meetellen in de maatschappij

Onderhoudsgroep werkt bij Teunissen

“Het is altijd een puinzooi als we komen. Wij ruimen 
dan alles weer netjes op, toch Wilco?”“Dat klopt Jorg!”, 
zegt Wilco. Zodra we binnenkomen gaat er eerst 
iets belangrijks gebeuren. “Dan druk ik op de rode 
knop bij de machines,” vertelt Heisam. Voordat de 
deelnemers aan de slag gaan lopen ze met z’n allen 
langs de machines en mag Heisam op de rode knop 
drukken. Wilco: “Op elke machine zit een noodknop, 
de rode knop”. Daarmee staat de machine stil en kan 
er niks meer gebeuren. Heel belangrijk, eerder gaan 
we niet werken. En Heisam mag inderdaad op de knop 
drukken.”
 

Werken in de maatschappij 
Rond 13.30 uur rijdt de groep weg uit Nieuw-Wehl 
om de werkplaats van Teunissen schoon te maken. 
“Sommige deelnemers zien het echt als een uitje. Dit 
is ook de enige keer dat ze buiten het terrein werken,” 
vertelt Wilco. Jasper en Gerrit wisselen elkaar om de 
week af. Deze keer is Jasper mee. De werkzaamheden 
zien er elke week hetzelfde uit. Het kan zijn dat er op 
verzoek een keer wat anders schoongemaakt moet 
worden of een container geleegd moet worden, maar 
dat komt niet heel vaak voor. “Ik doe heel goed vegen. 
Dat is ook schoonmaken. En ik ben vooral goed in 
cappuccino drinken,” vertelt Gerard snel tussendoor. 
Het is al snel duidelijk dat de koffiepauze erg belangrijk 

is voor de deelnemers. Om 15.00 uur wordt er 
gezamenlijk koffie gedronken. Heisam vertelt trots dat 
hij chocola drinkt. “Met een lekker koekje erbij.” Heel 
soms trakteert Teunissen ook op iets lekkers. Dan is 
het helemaal feest! “Daar zie je ze dan van genieten. 
En geef ze eens ongelijk. Iedereen wil toch weleens 
wat lekkers bij de koffie?” vertelt Wilco.

Ruim vier jaar werken Jorg, Heisam, Gerard, Jasper en Gerrit bij 

Aannemersbedrijf Teunissen in Wehl. Elke donderdagmiddag 

gaan de mannen samen met begeleider Wilco met de 

bus naar Wehl. Hier maken ze de werkplaats weer 

netjes schoon. De deelnemers laten graag aan 

jou zien wat ze allemaal doen. Kijk en lees jij 

mee? 
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De Onderhoudsgroep
De Onderhoudsgroep is meer dan alleen 
werken bij Teunissen. In totaal werken hier 
zeven deelnemers en drie begeleiders. Elke dag 
gaan ze naar buiten, hoe koud of nat het ook 
is. De jongens moeten hun energie kwijt en 
dat kan goed buiten. Ook leren ze daar sociale 
vaardigheden. Elke ochtend beginnen ze met 
het ophalen en wegbrengen van de was en luiers 
van de Klompendreven. Dat gebeurt in twee 
groepen, dat is rustiger voor de deelnemers. 
Andere werkzaamheden zijn onder andere het 
bijhouden van de herdenkingsmuur, houtsnippers 
uitrijden, alle tuintjes onderhouden van Het 
Maatwerk en tussendoor de vuilniszakken van de 
schoonmaakdienst wegbrengen. Maar ze werken 
ook op verzoek. Zoals de tuintjes van woningen 
van Elver bijhouden als ze hier zelf geen tijd voor 
hebben. De Onderhoudsgroep is in zijn geheel 
een hecht team met weinig tot geen wisselingen. 
Er is nog plek op dinsdag en woensdagochtend. 
Interesse? Mail onderhoudsgroep@elver.nl.

 

Grapjes maken
Wilco: “Gerard veegt altijd de boel bij elkaar, Jasper 
komt achter hem aan om het op te ruimen met stoffer 
en blik. Die twee werken heel mooi samen. Heisam 
en Jorg helpen mij.” Ondertussen doet Heisam het 
rolluik van de werkplaats omhoog, want we moeten 
naar buiten. Heisam, Jorg en Wilco rijden de bak 
met hout naar buiten. Het hout kan buiten in de 
container gegooid worden. “Eén voor één,” benadrukt 
Wilco. Heisam en Jorg kijken ondeugend en maken 
ondertussen grapjes. Heisam: “Je doet het goed 
Jorg!” Zodra alle houtjes in de grote container liggen 
krijgt Heisam van Wilco de opdracht om de rolluik 
van binnenuit weer omhoog te laten komen. Dit 

ziet Heisam wel zitten. Met een grote glimlach gaat 
Heisam snel naar binnen om het rolluik omhoog te 
doen maar ook gelijk weer te laten zakken, zodat de 
rest buiten moet blijven wachten. “Normaal praten we 

mailto:onderhoudsgroep@elver.nl


nooit tijdens het werken. Toch jongens?”, zegt Wilco. 
“Dat is eigenlijk de regel. Als we werken wordt er zo 
weinig mogelijk gepraat. Kletsen doen we in de pauze 
weer.” Maar voor deze keer mogen ze gewoon lekker 
kletsen. Ondertussen zijn Gerard en Jasper binnen aan 
het werk. Ze zijn aan het vegen. Wilco: “Dat gaat ook 
goed. Ze weten wat ze moeten doen en er kan verder 
niks gebeuren.”
 

Onmisbaar 
Jan Hahné (Aannemersbedrijf Teunissen): “Het is 
voor de jongens toch ook belangrijk dat ze buiten 
het terrein kunnen werken. Net zoals iedereen. Vier 
jaar geleden zijn we benaderd door een medewerker 
van Elver. Hun vraag was of wij wat werkzaamheden 
hebben liggen voor een aantal deelnemers van Elver. 
Samen hebben we gekeken naar de mogelijkheden 
en nu lopen hier elke week vier deelnemers. Deze 
kunnen we nu niet meer missen! Als ik op kantoor ben 
dan loop ik altijd even naar de werkplaats. Dat is toch 
mooi? Wij zijn natuurlijk begonnen in Nieuw-Wehl. De 
deelnemers hoefden maar een straat over te steken en 
ze waren er. Maar ik geloof dat ze het uitje met de bus 
ook erg leuk vinden. Wij zijn in ieder geval blij dat ze 
ook meegegaan zijn naar Wehl.”
 

Aan het werk tussen de vakmensen
Meestal zijn er ook wat medewerkers van Teunissen 
aan het werk als de deelnemers de werkplaats 
schoonmaken. Dat zijn er hooguit twee. Jan: “Ik heb 
ze één keer afgebeld, toen had ik zes medewerkers 
in de werkplaats. Dat is dan teveel. Dan kunnen de 
deelnemers de machines niet schoonmaken omdat 
ze allemaal in gebruik zijn. Maar dat komt bijna niet 
voor hoor.” Wilco: “De deelnemers hebben zelf niet 
zoveel met de medewerkers. Wij doen gewoon onze 
werkzaamheden en laten de medewerkers rustig 
werken. Dat is prima zo!” Ondertussen wordt Heisam 
opgehaald omdat hij nog andere verplichtingen heeft. 
Hij zwaait en gaat lachend weg. En een kwartier later 
is het ook voor de andere deelnemers tijd om te gaan. 
De werkdag zit er weer op en Teunissen is blij met een 
schone werkplaats!



Dag Elver
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GEBOREN

FLOOR |
Dochter van Ester Ars

BOAS |
Zoon van 
Marianne Dijkhuizen en 
Richard Hendriksen 
Broertje van Lars

ELODIE |
Dochter van Mylène en 
Ruben Wiltink 
Zusje van Amos en 
Jedidja

MIKA |
Zoon van Eline en 
Wouter van der Veen

LIEKE |
Dochter van 
Annette en Arnold Rots
Zusje van Thijs, Lars en 
Marit

SEM |
Zoon van 
Eline en Peter Vonk

SUUS |
Dochter van 
Vera Berendsen en 
Peter Coobs 
Zusje van Janne

NIEUW

DAAN
TEN HAVE |
Elzenpas 4

NIENKE
VAN DER LUGT |
Isidorusstraat 22

LUCAS
RABELING |
Groep 1

HERMIEN 
WESSELS |
Hof van Straatsburg 16

VERHUISD

MARVIN 
ARNOLDUS |
Aanleunteam Terp

MARIA
HENDRIKS |
Wendakker 6

RON
DE VRIES |
Wendakker 5
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IN MEMORIAM

Helma Elings
30-01-1977 | 29-12-2018

 

Lieve Helma,

Contactmomenten met jou 

waren soms heel klein, maar 

muziek deed altijd wonderen.

Door middel van 

muziek werden deze 

contactmomenten heel 

bijzonder.

Ook samen met MusicMaatje 

heb je nog veel van deze 

mooie momenten mogen 

beleven.

Zodra je de eerste deuntjes 

van de muziek hoorde, 

dansten jouw handen in de 

lucht en toverde je kleine 

glimlachjes op je gezicht.

Helaas heb je ons op 

29 december plotseling 

verlaten. 

Lieve Helma, als wij aan deze 

momenten terugdenken 

tover jij nog altijd een grote 

glimlach op òns gezicht. Wij 

zullen jou nooit vergeten en 

we missen je!

Bewoners en begeleiders 

Wendakker 6 

 
Carel Smits 
02-10-1948 | 08-01-2019 

Lieve Carel, 

Je hebt 18 jaar bij ons op 

Linde 2 gewoond. In al 

die jaren heb jij genoeg 

streken uitgehaald en voor 

veel gezelligheid gezorgd. 

De zomer was jouw 

lievelingsseizoen. Lekker in 

de felle zon zitten en met 

de schep spaaien. Maar ook 

koffie was een begrip voor 

jou! Wanneer we vonden 

dat je genoeg koffie had 

gehad, dan pakte jij het zelf 

wel wanneer we even niet 

opletten. Maar ook jouw 

glimlach en knipoogjes 

die jij ons gaf, wanneer we 

langs liepen, waren super. In 

oktober heb jij nog een groot 

feest gevierd omdat je 70 jaar 

werd.

Je hebt hier echt van 

genoten samen met je hele 

familie en ons.

Lieve Carel bedankt voor 

je streken, gezelligheid en 

vooral jouw glimlach! 

Bewoners en personeel 

Linde 1/2

 

 

 

 

 
Marian Altenrath 
14-07-1950 | 23-01-2019

 

Marian en haar pop Mientje 

waren onafscheidelijk. 

Gezelligheid stond bij Marian 

hoog in het vaandel. Ze 

genoot het meest als 

iedereen thuis was. Jaren 

bezocht ze Dagcentrum de 

Regenboog. Later werd dit 

Klei & Kunst. Daarna 

Huiskamer en Rode Ster. 

Tekenen was een grote 

hobby voor Marian. Altijd de 

voor haar zo typerende 

poppetjes. 

Ook hield ze veel van 

gezellige uitjes. Het liefste 

met chocolademelk of een 

broodje kroket. Vele terrasjes 

heeft ze bezocht. 

Familie was voor Marian heel 

belangrijk. Jaren ging ze om 

het weekend bij haar moeder 

op bezoek, waar ze altijd erg 

van genoot.

 

Marian wat zullen we jou 

humor, sterke persoonlijkheid 

en enthousiasme missen.

 

Bewoners en begeleiding Hof 

van Rome, Belevingstheater 

en Rode Ster



Ik ben Aletta Wyers en woon sinds een jaar op De 
Paardenbloem. Ik houd heel erg van dieren. Vooral 
honden en katten, die vind ik lief en schattig. Soms 
komt er hier een kat aanlopen, die aai ik en dan krijg ik 
kopjes terug. Daar moet ik om glimlachen. Misschien 
is een eigen kat voor De Paardenbloem 1 wel een 
goed idee. Ook houd ik heel erg van nagels lakken, 
voeten masseren, foto’s en filmpjes kijken, kleuren 
en verven. Ik schrijf vaak brieven aan mijn familie, 
vrienden en de begeleiders. In mijn schriftje schrijf ik 
alles wat er die dag gebeurd is. In mijn agenda houd 
ik mijn afspraken precies bij. Ik ben geinteresseerd in 
mensen, ik wil graag weten hoe het met ze gaat. Ik 
hoop altijd dat iedereen goed gezond blijft. Mijn 
familie woont niet in de buurt, daarom bel ik ze vaak. 
Sinds kort kan ik ook skypen. Dat vind ik super mooi. 
Met de begeleiders een tochtje maken of naar een 
winkel gaan vind ik heel fijn. Soms mag ik met de 
begeleiders mee naar hun huis om de huisdieren te 
aaien. Laatst mocht ik met Rianne mee om haar huis 

te zien en met Melvin heb ik zijn lieve oma bezocht. 
Dan ben ik blij. Ik vind het leuk om mensen te kennen 
en te herkennen. 
 
Wonen op De Paardenbloem 
Ik heb een kleine kamer. Aan de muur hangt mijn 
lievelingsnachtlampje. Op mijn bed ligt een gekleurde 
plaid en mijn knuffels. Ik ben een echte koukleum, 
dus vaak sla ik die plaid om mij heen. Dan heb ik het 
lekker warm. In de kast staan mijn lievelingsspulletjes: 
mijn vliegtuigje en mijn foto’s. Ik heb een mooie foto 
van Youp van ‘t Hek met rode ballonnen in zijn hand 
en ook een van Debby zijn vrouw. Zij zijn allebei mijn 
vrienden. Aan de muur hangt een collage met foto’s 
van mijn familie. Er staan veel neefjes en nichtjes 
op. Ik heb net weer een klein nichtje erbij gekregen. 
Ze heet Emma. Ik vind haar schattig en lief. In mijn 
kamer staat een grote luie stoel en een tafeltje waar ik 
soms eet, filmpjes kijk en knutsel. Soms wil ik gewoon 
lekker even rustig op mijn eigen kamer zitten. Ik woon 

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

wel benieuwd. In dit Elver magazine laat Aletta Wyers haar thuis zien. Ze 

vertelt je waar ze woont en hoe lang. Lees gauw verder en wie weet sta jij 

er de volgende keer in.

Op bezoek bij Aletta Wyers
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Mijn thuis...



met drie andere bewoners: Erika, Koen en Inge. In 
onze gezamenlijke huiskamer zit ik regelmatig, dan 
eten we samen. Soms help ik de begeleiders mee met 
het koken. Dan roer ik in de pan of maak ik samen 
met de begeleiders warme chocomel, want daar houd 
ik heel erg van. Mijn lievelingseten is pannenkoeken, 
bami met pindasaus, druifjes en chocoladevla 
toe. Soms zit ik in onze huiskamer te kleuren of kijk ik 
op mijn iPad naar filmpjes van vliegtuigen. ‘s Avonds 
na het eten zit ik wel eens op de bank met mijn plaid 
om en mijn knuffels naast me. Dan luister ik naar 
André Rieu. Prachtig vind ik dat. Ik houd van zijn 
muziek.



Wij hebben het super naar onze zin gehad

Een midweek naar Frankrijk 

Gert Jan, Telly en Nik voor de
Ei

ff
el

to
re

n

Wij zijn de bewoners en medewerkers van Groep 3/4 van de 

Kemperbergerweg uit Arnhem. Begin dit jaar zijn we met 

een aantal busjes ‘Op pad’ gegaan naar Parijs. 

Natuurlijk ontbrak een dagje Euro Disney er 

niet aan tijdens deze vakantie. Zoals je wel 

kunt zien aan de foto’s, hebben we het niet 

alleen ontzettend leuk maar het ook 

super gezellig gehad.
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Op pad...



Wij hebben het super naar onze zin gehad

Een midweek naar Frankrijk 

Gert Jan, Telly en Nik voor d

e 
Ei

ff
el

to
re

n

Groeten van Gert Jan, Tony, Nik, Stefan, Patryk, Melanie, Melissa, 
Kay, Marvin, Yana, Michael, Evrim, Nabil, Angela, Michael, Desiree, 
Fokko, Rob, Amber, Brigitte en Telly.

Brigitte en Tony

Nabil



[artikelnaam][artikelnaam][artikelnaam]
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Puzzel je mee?
We hebben veel goede antwoorden binnen gekregen. De winnaar van de 
Hema cadeaubon is: Edgar van Dijk. Jantine overhandigt hem de prijs. Veel 
plezier met je prijs Edgar! 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 vóór mei maart 2019 naar pr@elver.nl. 

Welke twee lieveheersbeestjes zijn precies hetzelfde?

Puzzelen...

2 en 6

Kruiswoordpuzzel -Plaatjes-

Wie drinkt er melk, cola of appelsap?

Appelsap-meisje 
Melk-jongen 
Cola-jongen pet 

Meisje met het blonde haar drinkt...........................

Jongen met de blauwe pet drinkt............................

Jongen met het bruine haar drinkt.........................
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Iedereen is van harte welkom bij onderstaande activiteiten.  
Kijk voor meer informatie of andere activiteiten op onze website www.elver.nl/agenda

Iedere dinsdagavond (behalve schoolvakanties)

Iedere woensdag- en vrijdagavond

Vrijdag 12 april

Zondag 14 april

Zaterdag 27 en zondag 28 april

Wat is er allemaal te doen?

Zondag 5 mei

Kalender...

30

Regionaal Sportinstuif Gehandicapten Arnhem 
• 18.30 - 20.00 uur 
• Entree € 3,50 incl. drinken 
Locatie Arnhem (Wekeromseweg 5)

Bewonerscafé 
• 18.00 - 20.30 uur 
Locatie Nieuw-Wehl (Banningshof)

Discoavond 
• 19.00 - 20.30 uur 
Locatie Arnhem (Ontmoetingsruimte Kemperbergerweg)

Kerkdienst 
• 11.00 - 12.00 uur 
Locatie Nieuw-Wehl (kerk)

Wandelweekend 
Met wandelroutes over het terrein van Elver 
Locatie Nieuw-Wehl

Zwemmen 
• 14.00 - 15.00 uur 
• 15.00 - 16.00 uur 
Locatie Hoog-Keppel (Zwembad Zonnewater)

http://www.elver.nl/agenda


Donderdag 9 mei

Zondag 12 mei

Zaterdag 18 mei

Zondag 26 mei

Woensdag 29 mei

Zaterdag 1 juni

Harmonicagroep de Spölluu 
• 18.30 - 20.00 uur 
Locatie Nieuw-Wehl (Banningshof)

Danssoos 
• 19.00 - 21.30 uur 
Locatie Nieuw-Dijk (zaal Boszicht)

Luisterconcert Paul Vens 
• 14.00 - 15.30 uur 
Locatie Laag-Soeren (‘t Sprengenhus)

Kerkdienst 
• 11.00 - 12.00 uur 
Locatie Nieuw-Wehl (Banningshof)

Woensdagmiddagcafé 
• 14.00 - 15.30 uur 
Locatie Nieuw-Wehl (Banningshof)

Dansworkshop van Audrey 
• 15.00 - 16.00 uur 
Locatie Nieuw-Wehl (Banningshof)



MIRJAM KAMER

JACQUELINE KIJZERS

ELLEN DEKKER

LINEKE HUISKES

CILIA MENTINK

DEBORAH LIGTLEE
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JANTINE ALBERTS-DEELRAAD
CLIËNTEN

32

Aan dit magazine werkten mee...


