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Voorwoord
VWS-staatssecretaris Paul Blokhuis heeft een preventie-
akkoord gesloten. Dit akkoord ziet graag dat we gezonder 
gaan leven met minder risico op ziekte. De goede adviezen 
stapelden zich op. Meer bewegen, minder suiker, minder 
vlees, meer groenten en fruit, geen of weinig alcohol en ze-
ker niet roken. Voor mij zijn dat adviezen die tot nadenken 
stemmen. Let ik nog genoeg op mijn gezondheid? Het kost 
mij best wel moeite om na een dag zittend werk toch  
‘s avonds nog de wandelschoenen aan te trekken. Of zonder 
iets te pakken de snoeppot voorbij te lopen die uitdagend 
op bureau’s staan. Ik heb mij ook afgevraagd hoe we binnen Elver omgaan met de advie-
zen over gezond leven en preventie. Mijn indruk is dat er aandacht aan wordt besteed. 
Het artikel over Isha is een voorbeeld hoe voldoende beweging wordt gestimuleerd. Ik 
zie en hoor ook regelmatig dat bewoners en begeleiders wandelen, fietsen, e.d. voor 
beiden plezierig en goed. Toch zijn er vast nog verbetermogelijkheden. Het lijkt mij een 
mooi voornemen voor 2019 om bij Elver ook een soort preventieakkoord te maken.   
 
Irma Harmelink 
Bestuurder
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Opgeruimd staat netjes

De Klussengroep in Nieuw-Wehl

Fijne leefomgeving
De deelnemers van de klussengroep leveren een 
belangrijke bijdrage aan een fijne leefomgeving bij 
Elver. Dit doen ze met klussen voor bijvoorbeeld 
woningen en de winkel. Zo is John druk met het 
ophalen van de waszakken, het bezorgen van 
pakjes en het rondbrengen van de etenskarren. Het 
rondbrengen van eten doet hij samen met Mart. Bij de 
linnenkamer heeft Mart nog een speciale klus die hij 
heel goed kan, het ophangen van waszakken.

Super duo
Patricia haalt samen met Sacha glas en was op. Ze 
doen boodschappen en bezorgen post. Zij vormen 
een ‘super duo’ dat elkaar mooi aanvult en helpt. Wat 
Sacha niet kan, doet Patricia. De rolstoel van Sacha 
heeft een speciale beugel, waarmee hij de kar kan 
trekken. Zo hoeft Patricia niet zwaar te trekken of te 
duwen.

Glas en papier
Marion en Mariola werken aan het ophalen van glas 
en papier. Marion doet dat ook vaak samen met 
Paul. Het papier brengen zij naar de milieustraat. 
Het papier dat zij ophalen bij de winkel brengen 
ze naar de Onderhoudsgroep. Die zorgen dat het 
wordt versnipperd. Weer zo’n mooi voorbeeld van 
samenwerking!
 
Het werk bij de Klussengroep vinden ze allemaal leuk, 
maar het kan ook zwaar zijn. Mariola zegt: “Door weer 

en wind is het hard werken. Soms lopen we wel 10 
kilometer op een dag. Maar als het heel hard regent 
doen we binnenklussen.” Marion vult aan: “Afgelopen 
zomer toen het heel warm was, hadden we een 
laag tempo en moesten we veel drinken. En als het 
onweert moeten we naar binnen.”

In gesprek met Mart, Mariola, Patricia, Sacha, John en Marion over hun 

werk bij de Klussengroep. Onder het genot van een kopje 

koffie met wat lekkers en een gezamenlijk gezongen 

“lang zal ze leven”, wordt het al snel een gezellige 

boel. Begeleidster Sylvana is jarig geweest. 

Vele handen maken licht werk. Bij de 

Klussengroep vertellen ze er graag over.
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Samen sterk 
“Samen met Suc6 (cliëntopleidingen) hebben we de 
cursus sociale vaardigheden gedaan. Edith heeft ons 
geleerd hoe we fijn samenwerken en hoe je prettig 
met elkaar omgaat. Fons heeft ons een tilcursus 
gegeven, zodat we geen klachten krijgen van het 
zware werk. Bijvoorbeeld hoe je kan tillen zonder last 
van je rug te krijgen.” Patricia laat zien hoe dat moet. 
“Maar het helpt ook heel erg als de zakken niet te vol 
worden gestopt. Hoe voller de zak hoe zwaarder het is 
en dat is niet goed voor onze ruggen.”
 
“Daarom willen we aan de begeleiders van de 
woningen vragen of die goed op willen letten dat de 
was- en vuilniszakken niet te zwaar worden. Liever 

twee half volle zakken die we 
goed kunnen tillen dan één zak 
die te zwaar is!
Oh ja, wat ook nog belangrijk is, is 
om de zakken goed dicht te maken. 
Want anders rolt alles eruit.” Daar heeft 
Patricia ervaring mee. “Een keer was een 
zak met luiers niet goed dicht gemaakt en 
rolde alles over straat. Dat was heel vies. Het stonk 
en was niet fijn. Samen met elkaar kunnen we ervoor 
zorgen dat we ons werk goed kunnen doen.” Hebben 
ze nog meer geleerd in de cursus? Zeker wel! “Het 
wassen van handen is heel belangrijk. En als we met 
glas werken doen we handschoenen aan. Zo zorgen 
we dat we niet gewond raken.”

Nieuwe milieustraat
Het bedrijf Remondis heeft pas geleden bij Elver 
een milieustraat ingericht. Deelnemers van de 
Klussengroep hielpen bij de opening. “Wij gaan nu 
al het afval (papier, glas, vuilnis, luiers) hier naartoe 
brengen. We kunnen het goed scheiden. Er zijn 
speciale picto’s op de nieuwe containers gemaakt. 
Dan kan iedereen goed zien wat waar moet worden 
weggegooid. Dat is goed voor het milieu. Voor ons 
betekent het op een dag wel meer kilometers lopen, 
want de milieustraat is helemaal aan de andere kant 
van het terrein”. Dus zegt Mariola: “Na een week hard 
werken bij de Klussengroep is het weekend verdiend”. 
En zo is het!!



Jan Simmelink gekozen tot vrijwilliger van het jaar!
Het kiezen van de vrijwilliger van het jaar is 
allesbehalve makkelijk. Als je leest hoe de 
verschillende teams de loftrompet steken over ‘hun’ 
vrijwilligers, dan wordt duidelijk dat alle vrijwilligers 
binnen Elver als onmisbaar worden gezien en enorm 
gewaardeerd door begeleiders en bewoners. Over 
een groep vrijwilligers die bewoners vervoert, wordt 
opgemerkt: ”Ze zijn er altijd als het nodig is; door weer 
en wind, kou of tropisch warm. Het zijn mannen uit 
duizenden”. Over een andere groep vrijwilligers wordt 
gezegd: “Ze denken mee, zoeken naar oplossingen en 
nemen verantwoordelijkheid”. Of wat denk je van deze 
opmerking: “Een vrijwilligster die een damesgroep 
begeleidt, geeft ‘het extra toefje op de slagroomtaart 
die onze dames nuttigen”. Weer een andere vrijwilliger 
krijgt zelfs een ‘10+’.

Het is een bekend gezegde: “Er kan er maar één 
winnen”. Tot aan de volgende verkiezing in 2019 mag 
Jan Simmelink de aanvoerdersband dragen van een 
geweldige ploeg vrijwilligers!

“Als Jan komt, brengt dat rust en gezelligheid. 
Hij is goud waard!”

Het team Klompendreef 5 kent geen twijfel naar wie 
de titel ‘Vrijwilliger van het jaar’ moet gaan. De eerste 
zin in de nominatietekst die Klompendreef 5 instuurde, 
luidt dan ook: ‘Wat zijn wij blij met onze vrijwilliger Jan 
Simmelink!’ Jan Simmelink betekent heel veel voor de 
bewoners en de begeleiders. Hij komt om de week 

Berichten en nieuwtjes

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

om met meerdere bewoners grote rondes te maken 
op de fun2gofiets. Daarnaast geeft hij de bewoners 
aandacht in de vorm van een gezellig praatje. Hij 
neemt bewoners mee naar de Banningshof voor een 
kopje koffie. En als het kan, gaat hij ook buiten zijn 
vaste woensdagen mee met uitstapjes. Zijn hulp komt 
dan goed van pas. De begeleiders zijn blij als Jan 
er is. Hij biedt meer dan hulp en gezelligheid. Door 
zijn aanwezigheid kunnen de begeleiders ook meer 
aandacht hebben voor de bewoners.

De felicitaties aan Jan gelden voor alle vrijwilligers van 
Elver. We zijn dankbaar en trots tegelijk.

Pilot dagbeleving op de woning
Dagbeleving op de woning geeft een andere invulling 
aan het normale dagelijkse leven. De bewoners 
gaan niet meer van 9.00 tot 16.00 uur naar een 
dagbestedingsgroep. Een gewone thuissituatie is het 
uitgangspunt. Van het moment van opstaan tot het 
naar bed gaan, waarbij de bewoner zoveel mogelijk 
de regie heeft. Negen bewoners van Wendakker 5-6 
proberen het uit. De pilot is op maandag 15 oktober 
feestelijk van start gegaan. Persoonlijk begeleider Joris 
legt uit. “Belangrijke voorwaarden voor de pilot zijn: één 
keer per dag naar buiten en zelf koken. Daaromheen 
hebben wij een aantal dagprogramma’s samengesteld 
met verschillende activiteiten. Denk daarbij aan 
lichaamsgebonden activiteiten, zwemmen, snoezelen, 
fietsen en boodschappen doen.”



Drie Topgroendeelnemers gediplomeerd

Jaap, Roel en Gert-Jan van Topgroen hebben het 
landelijk erkend certificaat ‘SVA1 werken in het groen’ 
behaald. Na anderhalf jaar theorie en leren in de 
praktijk mogen zij nu als gediplomeerd assistent-
hovenier aan het werk.

Een trotse deelnemer Roel Lentjes vertelt wat zij 
voor de opleiding moesten doen: “Een heg snoeien, 
schoffelen, grasmaaien, eigenlijk alles in de tuin. We 
haalden de theorie uit de boeken. Sebastiaan en 
Herman van Topgroen begeleidden ons in de praktijk. 
Nu kunnen we alles zelf”. Begeleider Sebastiaan: “Zij 
kunnen nu zelf de heg snoeien. Het examen was wel 
even spannend. Maar alle drie zijn ze geslaagd en in 
het bezit van een mooi certificaat. Wij zijn ontzettend 
trots op de heren!”

Logeren in Het Maatwerk
Vanaf januari 2019 wordt Het Maatwerk één 
weekend in de maand omgetoverd tot een gezellige 
logeerlocatie. De eerste vier logees komen op vrijdag 
11 januari voor een logeerweekend. Een enthousiast 

team staat klaar om hen te begeleiden. De vraag 
naar logeren voor thuiswonende mensen met een 
verstandelijke beperking neemt toe. Ook bij Elver 
wordt de lijst met aanmeldingen steeds groter. Reden 
om op zoek te gaan naar extra logeermogelijkheden. 
Dagbestedingsgebouw Het Maatwerk biedt een 
oplossing.

Wil je weten of logeren bij Elver ook iets voor jou 
kan zijn? Neem dan contact op met ons Zorgloket 
(zorgloket@elver.nl). Op zaterdag 2 februari van 14.00 
tot 16.00 uur wordt de logeerlocatie Het Maatwerk 
officieel geopend. Je bent van harte uitgenodigd om 
te komen kijken.

Dagje uit met de Esdoornlaan
Olaf, Mareike en Lidy van Esdoornlaan 16 zijn maandag 
1 oktober samen met de begeleiding een dagje uit 
geweest naar Burgers Zoo. “We hebben veel mooie 
dieren gezien. Ook was het de week van de Dino’s. 
Zo nu en dan schrokken we ons een hoedje van de 
dinogeluiden die overal in het park verstopt stonden. 
De vlindertuin en het ondergrondse aquarium (Ocean) 
was helemaal een feestje! Ook hebben we ontzettend 
genoten van veel lekkers, zoals patat, kroketten en 
taartjes. Een geslaagde dag!! 

Groetjes Esdoornlaan

Yes! Mijn EHBO-diploma gehaald 
Hallo mijn naam is Lynda. Mijn groep zit op de 
Gronsveldstraat 38 in Arnhem. Ik zou graag in het blad 
willen komen van Elver, omdat ik mijn uitgebreide 
EHBO-diploma van het Rode Kruis heb gehaald. 
Ondanks dat ik het moeilijk vond, heb ik het toch 
gehaald. Goed hè !!!!!!, ik ben er echt trots op. 
Het waren best lange leeruren, namelijk ‘s avonds van 



half 7 tot 10 uur. En dat 6 maandagen lang. En dan nog 
eens de voorbereiding voor de les en leren vooraf en 
na de tijd. Gelukkig mocht ik op  dagbestedingslocatie 
Het Pleijwerk soms leren en soms deed ik het op de 
groep. Ik ben er ongeveer elke dag anderhalf uur mee 
bezig geweest.

We hebben onder andere geleerd over: AED, 
reanimatie, verstikking, verslikking, verbandleer, 
dierenbeten, onderkoeling, shock, ziektes zoals 
diabetes, epilepsie en beroerte. Ik ben vast nog 
wat vergeten te noemen maar het was zeker heel 
leerzaam. Het moeilijkste vond ik reanimatie, 
omdat dat best zwaar is om te doen. Het kost veel 
uithoudingsvermogen.

Het leukste vond ik verbandleer omdat het vaak 
voorkomt dat je verzwikt of je snijdt met een mes. Dan 
is het handig om te kunnen handelen. Ook al heb ik 
het nu geleerd, hoop ik sommige dingen niet in het 
echt te hoeven doen. Maar het is wel een fijn idee dat 
je wat kunt doen als het nodig is.

Waarom ik mijn EHBO diploma ben gaan halen? Ik 
zit bij de Arnhemse Redding Brigade en om mijn 
diploma’s opnieuw te kunnen halen had ik het 
nodig. Eerder heb ik strandwacht in Zeeland en op 
de eilanden gelopen. Mijn diploma’s van die tijd zijn 
door de jaren heen verouderd. Ik ga ze nu opnieuw 
halen voor de hobby, niet om opnieuw strandwacht te 
lopen. Dat laat ik over aan de jeugd. Ik ben nu 41 jaar 
en woon op een groep. Het lijkt me wel leuk om met 
evenementen, zoals de Nijmeegse Vierdaagse, mee 
te helpen. Daar moet ik eerst nog over praten bij het 
Rode Kruis Arnhem.

Hartelijk dank namens de bewoners van Betheljada
In de tweede week van oktober bracht Bryan Lalay, 
directeur van Betheljada, een werkbezoek aan Elver. 
Hij heeft veel inspiratie opgedaan bij de dagbesteding 
en zijn bezoek aan Wendakker 5-6 heeft veel indruk 
gemaakt. Begeleider Joris heeft vol passie verteld over 
de pilot ‘Dagbeleving op de woning’. Bij de afsluiting 
van zijn werkbezoek was Ernst van Drumpt aanwezig. 
Ernst is voormalig bestuurder van Elver en al jaren 
betrokken bij Betheljada. Bij zijn afscheid bij Elver heeft 
hij als cadeau gevraagd een donatie te doen in het 
belang van de bewoners van Betheljada. Bryan mocht 
een check voor maar liefst € 4.090 in ontvangst 
nemen. Hij gaat binnen Betheljada overleggen 
waaraan dit mooie bedrag besteed zal worden.

 

Fijn wat later naar bed
Bij de Kastanje zijn we blij met het besluit dat de 
bewoners later naar bed kunnen. Direct hebben we het 
dienstenpatroon gewijzigd, zodat een dienst tot 22.30 
uur ontstond. Ook hebben we een avondprogramma 
gemaakt waarin we regelmatig ’s avonds activiteiten 
hebben. Zo gaan we meer naar buiten, bewegen en 
genieten we meer. Elke dinsdagavond sporten we 
in de SMI-ruimte (bedankt voor het lenen van de 
hoefwagen!). Één avond besteden we extra aandacht 
aan samen koken, proeven en opeten. Ook hebben 
we een gezamenlijke borrelavond met lekkere hapjes. 
Verder is er een “spa-avond”, met o.a. heerlijk snoezelen 
en massage. Tevens komt 1x in de zes weken het 
Belevingstheater en op zondag plannen we een rustige 
avond. Heerlijk om tijd te hebben om een bewoner een 
verhaaltje voor te lezen voor het slapen. We merken 
dat ze allemaal moe, voldaan en tevreden naar hun 
slaapkamer gaan, waar ze nog even tot rust kunnen 
komen met een muziekje en een snoezellampje.



Nieuws vanuit de Elver academie
Afgelopen maanden hebben veel deelnemers succesvol hun leertraject afgesloten. Van harte gefeliciteerd:
• Naomi van As en Maaike Glas (Kaarsenmakerij), praktijkverklaringen inbinden, kleuren en dompelen van fakkels.
• Stijn Smees (Kruiers), praktijkverklaring productbezorger Het Maatwerk.
• Marieke Langler (Kaarsenmakerij), de praktijkverklaring beplakken van bolkaarsen.
• Bas van Bergen (de Opmaat), bewijs van deelname afval wegbrengen, onderdeel van de milieumedewerker.
• Jeroen Reijmer (de Onderneming), praktijkverklaring telefonist.
• Rick Mielekamp (Industriegroep), praktijkverklaring plankenschilder.
En er zijn weer veel nieuwe deelnemers gestart. Veel ontwikkelplezier!

‘Ouderwets gezellig’ in een nieuw jasje

Puzzelen

Puzzelen zoals iedereen dat kent, maar dan met de 
iPad. Door de iPad weet je of het goed gaat en als je 
klaar bent, komt de grote houten puzzel tot leven 
(augmented reality). Daarna krijg je leuke opdrachten 
over de puzzel. 

Meer info?
Kijk op eens https://www.heutink.nl/info/ar_puzzels.

Themagroep 1-2 deelt graag hun ervaring met E-inclusie. 

Stempelen

Wie kent het niet! Wist je dat dit ook op een tablet 
mogelijk is? Superleuk en leerzaam om de ontbrekende 
letter te stempelen op je tablet. Je hoort gelijk of het 
antwoord goed of fout is. Kiene Klanken is een houten, 
interactieve klank-stempelset om spelenderwijs met 
letters, klanken en woorden te oefenen, ondersteund 
door beeld en geluid.

Meer info? 
Kijk eens op: https://www.heutink.nl/artikel/100_523400.
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eten. Ik mag zelf kiezen welke dag ik wil helpen en 
waarmee. We eten in het weekend bijna altijd met z’n 
allen.” Begeleidster Maike Saaltink vult aan dat Isha op 
de vrijdag vaak meegaat met boodschappen doen.

Op reis
“Na het eten ga ik meestal naar mijn eigen kamer, 
even iets voor mezelf doen”, vertelt Isha. Ze neemt me 
mee naar boven en laat vol trots haar kamer zien. Een 
dekbedovertrek met een bounty-tafereel ligt op haar 
bed. “Mooi dekbed”, zeg ik. “Ja, dat is van Curaçao. 
Daar kom ik vandaan. Mijn vader en zus wonen daar 
nog. In december ga ik helemaal alleen met het 
vliegtuig naar ze toe. Ik ga dan drie weken op vakantie 
en Kerstmis vier ik daar.” Spannend vindt Isha het wel. 
Vroeger ging er een begeleider mee. Nu neemt een 
van de stewardessen die rol over en zorgt voor haar 
tijdens de reis.
 
Aan de muur en op de kast staan meerdere foto’s van 
Isha met haar familie. Eén foto in het bijzonder laat ze 
me zien. “Dit is mijn moeder, ze is lang geleden aan 
kanker overleden. Maar met deze foto is ze altijd hier.” 
Verder wijst ze me nog een groot canvas doek aan dat 
aan de wand hangt. “Dit is een deel van mijn familie. 
Ze wonen niet allemaal op Curaçao, ook in Nederland. 
Daar ga ik ook weleens op bezoek of logeren.”

Druk baasje
Ik draai me om en sta oog in oog met een levensgrote 
Jan Smit. Die zit op haar kamerdeur geplakt. “Daar ben 
ik fan van, wijst ze. Zijn muziek is mooi. Ik ben weleens 
naar een concert van hem in Utrecht geweest, maar 

Een vrolijk gezicht kijkt me aan zodra ik de Soos 
op dagbestedingslocatie Het Pleijwerk in Arnhem 
binnenwandel. Isha zit lekker te puzzelen, terwijl ze 
op me wacht. “Jij komt me interviewen vandaag”, zegt 
ze. En dat klopt. We rijden naar Arnhem-Zuid en gaan 
samen in de woonkamer zitten. “Hier woon ik, vertelt 
ze, op de Gronsveldstraat nummer 40. Het is hier 
gezellig. ’s Avonds kijken we met z’n allen altijd Goede 
Tijden, Slechte Tijden.” Isha woont al ruim zesendertig 
jaar bij Elver. Op nummer 40 woont ze samen met 
nog drie bewoners. In de twee aangrenzende huizen 
wonen ook bewoners van Elver. “Daar ga ik weleens 
koffie drinken”, vertelt ze lachend.

Huishoudelijke klusjes
Begeleidster Marion komt binnen en neemt samen 
met Isha haar picto-agenda door. Daarin staat precies 
geschreven wat ze allemaal gedaan heeft of nog moet 
doen. Even tijd om uit te puffen van het werk en lekker 
wat te drinken. Normaal wachten daarna nog geduldig 
wat huishoudelijke taken. “Nee, niet heel leuk werk, 

maar het hoort erbij”, zegt Isha. Vandaag 
heeft ze geluk, want vanwege het 

interview is de vaatwasser al 
uitgepakt.

“Koken doen we alleen in 
het weekend zelf. Door 
de weeks komt Insula 
Dei de maaltijden 
brengen. Ik help 
weleens met koken. 
Dan help ik snijden of 
bedenken wat we gaan 

Kennismaken met

Isha Baker

Hoi ik ben Isha. Ik ben geboren op Curaçao. Maar nu woon ik op de 
Gronsveldstraat 40 in Arnhem. Elke dag ga ik met de taxi naar mijn werk. 
Ik werk op Het Pleijwerk in Arnhem. Vooral creatieve dingen doen vind 
ik leuk. Thuis kleur en puzzel ik ook veel. Dit jaar ga ik helemaal alleen 
op vakantie naar Curaçao. Spannend, maar wel heel leuk. Iedereen wil 
wel met mij mee. Ik vind het leuk dat Lineke van de redactie een dag bij 
mij in Arnhem op bezoek komt.

 

10

Dit ben ik...



heb hem nog nooit echt ontmoet. Dat zou ik nog wel 
graag willen.”
Isha is een gezellige kletskous. Moeiteloos vertelt ze 
dat ze ook in het weekend allemaal leuke dingen doet. 
“Op vrijdag rijd ik altijd paard op de Biomanege vlak bij 
Papendal. Daar heb ik een diploma gehaald. Ik moest 
op de letters rijden. Dat was erg moeilijk, maar het is 
gelukt”, vertelt ze trots. Een echt diploma is het bewijs 
hiervan. Ook vind je Isha bij de scouting. Daar is ze één 
keer in de maand op de zaterdag waar ze spelletjes 
doet, dingen bouwt en van alles maakt.

Geduld
Geduld heeft Isha ook. Ik wijs naar haar mooie 
vlechten. “Wat een werk is dat”, zeg ik. Isha knikt.
Ja, ik kan heel goed stilzitten. Drie keer per jaar gaan 
mijn vlechten eruit. Mijn buurvrouw Margriet gaat 
dan met mij zitten en haalt ze eruit. Die heeft ook 

veel geduld. De ene keer duurt dit 4 uur, soms ook 
wel 6 uur. Dan heb ik even niks in mijn haar en ga ik 
een dag later naar de kapper. Die maakt er nieuwe 
vlechtjes in.” Dan heeft begeleidster Maike nog een 
leuk weetje. “Ieder jaar gaan we met de bewoners van 
de Gronsveldstraat op vakantie. De ene keer een huisje 
op een vakantiepark, de andere keer naar Disneyland 
Parijs. Dit jaar zijn we met een busreis naar Duitsland 
geweest. We hebben in een hotel geslapen. Echt één 
groot feest. We kregen van de andere reisgenoten 
het compliment dat we zo’n gezellige club mensen 
waren.”

Werken
Maar naast alle leuke dingen werkt Isha ook gewoon 
iedere dag. Op dagbestedingslocatie Het Pleijwerk 
heeft ze haar draai helemaal gevonden. “De ene 
dag zit ik bij Activeringsgroep 1, de andere dag bij 



Activeringsgroep 2 en woensdag zit 
ik bij de Soos. Ik heb samen met mijn 

begeleiders een rooster gemaakt wat ik per 
dag doe. Ik hou van veel afwisseling. Niet 

te lang hetzelfde, dat is saai. Vandaag heb ik 
gedanst, een schaaltje geplakt, geborduurd en 

ben ik bij de Soos geweest. Daar heb ik een potje 
kwartet gedaan en lekker gepuzzeld. Ook heb ik 

vanmorgen nog geborduurd. Ik hou van creatief bezig 
zijn”, vertelt ze me. Wat Isha het leukste vindt? “Ik vind 
alles leuk, zolang er maar afwisseling is.”

FIT!
Twee keer in de week vind je Isha in de gymzaal bij Het 
Pleijwerk. Dan doet ze mee met FIT!. FIT! is een pilot 
binnen Elver en gebaseerd op het landelijke project 
GOUD. Dit project stimuleert een gezonde leefstijl bij 
bewoners en deelnemers. Plezier staat hierbij voorop. 
Dat heeft Isha me laten zien toen ik eerder die dag op 
Het Pleijwerk was. Op een grote blauwe mat lagen 
allerlei voorwerpen. Vier groepjes deelnemers waren 
verdeeld over de gymzaal. In een soort estafetterace 
moesten ze zoveel mogelijk voorwerpen met dezelfde 
vorm van de mat afpakken en meenemen naar hun 
eigen plek in de zaal. Blije, fanatieke, lachende en 
bewegende deelnemers. Wat hun betreft zeker een 
succes.

Leren opkomen voor zichzelf
Na het sporten gaan we even zitten, even bijkomen 
van het sporten. “Mijn benen zijn soms lastig. Die doen 
het niet altijd goed. Dan heb ik kramp. Daarom ga ik 
soms (1 x in de twee of drie weken) op dinsdag naar 
Sietske. Dat is mijn fysiotherapeut.” Gelukkig bekijkt 
Isha het van de zonnige kant. “Ik kijk vooral naar wat ik 
nog wel kan en niet naar wat ik niet meer kan.” 
 Dan heeft begeleidster Jolanda nog een leuk weetje. 
“Isha is enthousiast en is bijna altijd vrolijk. Eigenlijk 
is ze te lief. Daarom heeft ze een cursus gedaan 
om beter voor zichzelf te leren opkomen. Dit heeft 
ze positief afgerond met een certificaat. Ze zegt nu 
sneller en makkelijker ergens iets van als ze het niet 
leuk of prettig vindt. Echt knap!” We gaan met zijn 
allen gezellig in de woonkamer van de Soos zitten. 
Even met elkaar wat drinken met wat lekkers erbij. Isha 
kwebbelt vrolijk met een andere deelneemster. Ja, ik 
denk zeker dat ze hier op haar plek zit. Wat een leuke, 
spontane, gezellige en bijzondere vrouw is ze. Ik snap 
heel goed dat iedereen haar mag.
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Wie is...

Wie ben je?
Ik ben Yvonne Grijsen, 58 jaar, ik woon in 
Dieren en ben getrouwd met Ben en heb twee 
dochters.
 
 
Wat doe je voor werk? 
Ik werk als gespecialiseerd ambulant 
gezinsbegeleider bij het Zorgburo de Liemers 
in Zevenaar.
 
 
Na gedane arbeid is het goed rusten. Hoe 
ontspan jij?
Sporten, lezen, iets leuks doen, in de tuin 
werken, gezellig met familie/vrienden 
uitgebreid koken en eten.  
Marion ophalen bij de Berk en samen naar 
de kapper gaan, winkelen, wandelen met de 
honden en gezellig koffie drinken met iets 
lekkers erbij. Daar genieten we samen al 17 jaar 
van.
 
 
Welke feestdag vind je het leukst?
De kerstdagen en oud en nieuw. Gezellig met 
familie en vrienden. Soms haal ik Marion een 
paar uurtjes op als zij de kerst niet bij familie 
doorbrengt.
 
 
Wat is jouw favoriete boek?
De boeken die ik erg mooi vind en met heel 
veel plezier gelezen heb: De overgave van 
A. Japin, De boekendief van M. Zusak en Als 
je het licht niet kunt zien van A. Doerr. De 
boeken van over het leven van Hendrik Groen 
vind ik ook genieten.
 
 
Wat is jouw favoriete muziek?
Ik hou van heel veel verschillende muziek. Als 
ik Marion ophaal zet ik altijd muziek op die zij 
ook kent en zingen we samen gezellig mee.
 

Vrijwilliger Yvonne Grijsen

Stelt zich voor

 
 
 
 
 
 
Wat was een belangrijk moment voor jou 
en Marion?
Toen ik stopte met werken op de Beuk en 
de ouders van Marion het fijn vonden dat 
ik vrijwilliger werd van Marion. Haar blijheid 
elke keer als ik haar op kom halen. Onze foto 
samen is al een paar jaar geleden gemaakt met 
een etentje voor haar verjaardag.
 
 
Wat betekent vrijwilligerswerk bij Elver 
voor jou?
Het is altijd genieten met Marion. Ik word er 
zelf altijd blij van als ik bij haar ben. Ook als 
ik op de groep kom of bewoners tegenkom 
van de andere groepen vind ik het gezellig 
om met iedereen een praatje of een grapje 
te maken. Het is zo’n kleine moeite om de 
mensen persoonlijke aandacht te geven en te 
laten genieten. Ik hoop het nog lang te kunnen 
doen.
 
Groeten,
Yvonne Grijsen

Met ruim 1200 medewerkers, 370 vrijwilligers en heel  
veel verwanten ken je natuurlijk lang niet iedereen.  
In Wie is… stelt elke keer iemand anders zich voor.



Dag Elver

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

GEBOREN

TIM |
Zoon van Merel en 
Roy Kempers 
Broertje van Lenn

VAJÈN |
Dochter van Sanne en 
Robin Pattipeilohy

OWEN |
Zoon van Kim Harmsen 
en Brain Buiting

LOT |
Dochter van 
Annerieke van Ampting 
en Rob Helmes
Zusje van Roos en 
Hannah

XAVI |
Zoon van Renee van 
Vuuren en 
Réno Diesveld

FLOOR |
Dochter van Anne en 
Alex van Kuppenveld

XENNA |
Dochter van Serena en 
Florian Huberts

NIEUW

SANNE 
BEMTHUIS |
Hoef 1

BOUKE 
BERENDSEN |
Isidorusstraat 22

NIK 
KAMPS |
Groep 4

GRZESIN 
MACHALSKI |
Linde 4

VERHUISD

FRANK 
BORGO |
Klompendreef 4

MATTHIJS 
DROST |
Elzenpas 1

ALICE 
MICHEL |
Elzenpas 6

JORIS
VAN DE PAVERT |
De Klimop  

WILCO 
VERMEER |
Hoef 4



IN MEMORIAM

Fien van Vuuren
16-03-1932 | 27-10-2018

 

Fien is ruim 27 jaar 

vrijwilligster geweest bij de 

Vrije Tijd. De eerste activiteit 

waar ze bij hielp was het 

Zomerfeest van 1991. Fien 

heeft 28 Zomerfeesten 

meegemaakt, dat zegt 

genoeg. Naast het 

Zomerfeest hielp ze ook bij 

alle andere activiteiten die wij 

organiseerden. 

Fien stond overal open voor. 

Ze genoot met volle teugen 

van haar werk. Niets was haar 

te gek, ze stond altijd voor 

ons klaar. 

Als één van de Golden Girls 

was ze een begrip voor veel 

cliënten en begeleiders. 

Dag lieve Fien, we zullen je 

missen.

Lieve groeten van Anita, 

Sabine en je collega- 

vrijwilligers van de Vrije Tijd

 
John Heinen 
01-09-1961 | 27-10-2018 

Lieve John,

29 jaar geleden ben je op 

Fatima komen wonen,  

dit kunnen wij met veel trots 

aantonen.

Eerst op ’t Anker, later 

Elzenpas 4,  

met jou hadden wij vaak veel 

plezier.

Hoe moeten wij nu verder 

zonder onze directeur, 

jij was toch wel een beetje 

onze controleur.

Jij liet het ons wel weten,  

als de “zusters” weer een iets 

waren vergeten.  

Soms zat je vol 

kwajongensstreken, of kon je 

zomaar opeens ondeugend 

je tong uitsteken.

Maar je gaf ons vooral 

gezelligheid,  

met een leuke grap op zijn tijd.

Dag lieve vent, waar je ook 

bent.

Bewoners en personeel 

Elzenpas 4 en de Sjop

 

 

 

 

 

 

 

 
Ayse Edis 
17-06-1992 | 29-10-2018

 

Acht jaar heb je bij ons op 

Elver gewoond en gewerkt, 

dat waren hele mooie jaren.  

Je was een jonge vrouw die 

zich snel aanpaste en vrolijk 

in het leven stond. Je genoot 

volop van het leven en wilde 

er alles uithalen. Je hield van 

uitgaan en dan vooral de 

danssoos en de bezoekjes 

van familie en vrijwilligster, 

maar regelmatig werd je 

hierin beperkt door je reuma. 

11 oktober werd je ziek en 

het was al heel snel duidelijk 

dat je niet meer beter zou 

worden. Wat was je sterk, 

moedig en dapper tijdens alle 

onderzoeken. Op 

maandagochtend 29 oktober 

ben je overleden.  

Lieve, vrolijke, dappere Ayse, 

je was een prachtig mens. 

 

Bewoners en medewerkers 

Hof van Straatsburg,  

De Onderneming en  

Rode Zon

 
Riet Oordijk 
27-02-1952 | 23-11-2018

 

Door de kreukels in haar 

huid,

begon het licht te schijnen.

Die de kracht in haar lijf,

steeds verder liet verdwijnen.

De laatste dans op aarde,

terug naar waar het eens 

begon.

Haar leven is geleefd. 

De cirkel is nu rond.

Riet is in alle rust, in haar 

eigen vertrouwde omgeving 

overleden. Omringd door 

mensen die haar liefhadden. 

We zullen haar enorm 

missen!

Bewoners en medewerkers 

Wendakker 5



 

Kip in de hoed
Kip met kersen in bladerdeeg door Rudie, Rosalie en begeleidster Daniëlle

Op Klompendreef 2 koken we elke dag zelf. We maken samen het weekmenu, bestellen of doen 
samen de boodschappen. Vandaag maken we ‘Kip in de Hoed’, een van onze favoriete gerechten. 
Het recept is voor vier personen.

Stap 1 Verwarm de oven voor op 200°C. Bekleed de bodem van de springvorm met bakpapier en 
vet de randen in met boter. Laat de kersen uitlekken in een zeef.
 

Stap 2 Snijd de gember fijn. Snijd de kipfilet in stukjes en bestrooi ze met peper en zout. Verhit 
de boter in een hapjespan en bak de kip in 5 minuten rondom bruin. Pers de knoflook erboven uit. Strooi 
het kerriesauspoeder erover en schep om. Voeg de kersen, gember, sambal en crème fraîche toe en laat 2 
minuten zachtjes koken.
 

Stap 3 Bestuif het werkblad met bloem, leg 6 plakjes ontdooid bladerdeeg op elkaar en rol het 
uit tot een ronde lap van ca. 28 cm. Bekleed de springvorm met het deeg. Prik met een vork gaatjes in de 
bodem en strooi het paneermeel erover.
 

Stap 4 Schep het kipmengsel op het deeg en bestrooi met de kaas. Vouw de randen van het 
deeg terug. Rol de rest van het bladerdeeg uit tot een ronde lap iets groter dan de vorm. Leg de lap op de 
vulling en druk de rand dicht. Bestrijk de bovenkant met melk. Bak net onder het midden van de oven in 
30-40 minuten goudbruin en gaar.
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Eten bij...



 

Wat heb je nodig 

Benodigde keukenspullen 
350 gram kersen zonder pit (pot)

6 bolletjes stemgember (pot 450 gram)

400 gram kipfilet

50 gram ongezouten roomboter

1 teen knoflook

28 gram mix voor kerriesaus (Knorr)

1 theelepel sambal oelek

200 milliliter crème fraîche (beker)

1 eetlepel tarwebloem

10 plakjes diepvries bladerdeeg

2 eetlepels paneermeel

50 gram geraspte belegen kaas

2 eetlepels halfvolle melk

Bakpapier

Springvorm (Ø 24 cm)

Deegroller



Een boef, politie en een band

Een eigen speelfilm, hoe gaaf is dat?

Filmregisseur Jorn: “Ik liep al een tijdje rond met 
het idee om een speelfilm te maken samen met de 
bewoners van Elver. Via mijn moeder, die werkt bij 
Elver, was ik al bekend met de organisatie. Ik heb mijn 
plannen voorgelegd aan Vrije Tijd. Zij waren meteen 
enthousiast en hebben het ingediend bij HandicapNL 
(voorheen Fonds Verstandelijk Gehandicapten). Enige 
tijd later kregen we goed nieuws. Het maken van de 
speelfilm met bewoners was akkoord!”
 
In samenwerking met Vrije Tijd zijn alle woningen 
benaderd met de vraag wie in de film wil spelen. “Hier 
kwam een leuke en wisselende groep bewoners uit. 
De één had al ervaring, de ander nog helemaal niet. 
Sommige bewoners vinden het eng en tegelijkertijd 
spannend. Voor mij een hele leuke uitdaging om 
ieder zijn of haar (verborgen) talenten te ontdekken 
en te ontwikkelen. Bewoner Dewi Roelofs: “De 
groepsleiding vroeg aan mij of ik in een film wilde 
spelen. Dat vond ik erg leuk! Iedereen zal mij straks 
herkennen. Dat wilde ik altijd al heel graag!”
 
Jorn: “Wij zijn in augustus begonnen met het maken 
van het script. Ik had van te voren al geïnventariseerd 
waar de interesses liggen van de bewoners. Daar 
kwam uit: Bassie en Adriaan, Flikken Maastricht en 
muziek. Samen hebben we de grote lijnen uitgezet. 
De film gaat daarom over een boef, politie en een 

band. De rollen zijn daarna verdeeld en we konden 
gaan draaien.” Steven: “Ik had al wat ervaring bij de 
toneelclub waar ik jaren heb gespeeld, dus vond het 
niet heel spannend.” Dewi vond het daarentegen wel 
spannend. “Ik had het nog nooit gedaan, het was de 
allereerste keer. Gelukkig maakt Jorn veel grapjes. Dan 
vind ik het niet meer zo eng.”

Hoi, ik ben Steven Monfils. Samen met nog tien andere bewoners ben ik 

druk bezig met het maken van een spannende film. Het gaat over 

een boef die instrumenten steelt. Ik ben de politieagent 

en mag de boef in de handboeien slaan. Er komt 

ook nog een echte politieauto. Het is zo leuk! 

Samen met medespeler Dewi en regisseur 

Jorn vertellen we hier alles over.
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Samen met...

aaaa



De Vrije Tijd van Elver ontwikkelt, organiseert 
en coördineert diverse activiteiten voor bewoners 
en deelnemers van Elver. Woon of werk je niet bij 
Elver? Ook dan kan je deelnemen aan activiteiten. 
De activiteiten lopen uiteen van muziekoptredens, 
theatervoorstellingen tot aan disco’s. De Vrije Tijd 
organiseert ook grote evenementen, zoals het 
Zomerfeest, de rondrijdag met militaire voertuigen 
en de sportclinic met De Graafschap. En natuurlijk 
worden Sinterklaas en Carnaval niet vergeten. 
In juli en oktober organiseert de Vrije Tijd een 
vakantiemidweek met een variatie aan activiteiten 
voor iedereen. 
  
De activiteitenkalender wordt maandelijks 
bijgewerkt op onze website www.elver.nl/agenda. 
De meeste activiteiten vinden plaats in Nieuw-
Wehl, maar ook in Arnhem en Laag-Soeren wordt 
van alles georganiseerd. De kalender ontvangen in 
je mailbox? Stuur een bericht naar vt@elver.nl. Dit 
mailadres kun je ook gebruiken voor een vraag of 
opmerking.

 
Dewi is in de film een superfan van de band. “Ik vind 
mijn rol heel erg leuk! Ik heb een oranje sjaal, blauw 
shirt en roze pet. Hiermee moedig ik de band aan. 
Soms moeten we tussen de opnames door even 
wachten. Ik vind dat niet erg. Want het zijn nu allemaal 
mijn vrienden geworden. Het is erg gezellig.”
 
“Het is zo leuk om te zien hoe de bewoners groeien. 
In het begin is het onwennig. Inmiddels zijn ze een 
hechte groep die een sterke band heeft. Ze zijn 
ontzettend puur, open en oprecht. Als ze het niet 
leuk vinden, dan hoor je het ook.” De film gaat begin 
januari in première in de Gruitpoort in Doetinchem. 
Dewi: “Daar kijk ik naar uit. Dan neem ik ook mijn 
familie mee! En zondag 13 januari om 15:00 uur is de 

film première voor iedereen van Elver, dan is deze film 
te zien in Banningshof.” Steven ziet de première ook 
wel zitten: “Ik heb er zin in!” Zien we jou ook?
 



Vrije Tijd organiseert en coördineert diverse 
activiteiten. Bewoners Kimberly, Patricia en 
Lucas vertellen graag over een activiteit waaraan zij 
hebben deelgenomen. Lees en kijk je mee?

“Voor mij is ontspanning lekker”
Kimberly: “Samen met vier andere bewoners ben ik 
naar de verwenmiddag gegaan. Dat vind ik altijd zo 
fijn. Dan word ik in de watten gelegd. Je kon kiezen 
uit de volgende activiteiten: handmassage, voetbad, 
nekmassage, nagels lakken en een hoofdmassage 
met de spin. Dan gaan ze met zo’n ding door je haren. 
Ik heb de handmassage, voetbad en nekmassage 
gedaan. Mijn begeleider Charline heeft mijn 
handen gemasseerd. Thuis krijg ik ook weleens een 
handmassage. Heerlijk vind ik dat. De volgende keer 
ga ik zeker weer!” Begeleidster Charline: “Het is fijn 
dat we op dit soort momenten de bewoners kunnen 
verwennen en echt de tijd hebben.”

“Geweldig hoe de vogel op mij af kwam”
Patricia: “Ik ben naar de roofvogelshow geweest 
samen met Sascha en Mart van de Klussengroep. Het 
was niet de eerste keer voor mij. Ik ben al vaker naar 
een roofvogelshow geweest. Daarom vind ik het ook 
helemaal niet eng. Ik vind het  mooi om ze te zien, 
en zo dichtbij. De begeleiders lopen door de zaal. 
Wij moeten op dat moment heel stil blijven zitten en 
vooral niet met de handen bewegen. Ze vragen wie 
een vogel wil vasthouden. Dat wil ik wel. Je krijgt dan 
een handschoen met daarop wat eten, zodat ze naar 
je toe komen. Ik heb de uil, de raaf en een kleine vogel 
op mijn hand gehad. De uil vind ik het mooist. Hij kan 
helemaal draaien met zijn hoofd.”

“Ik heb een dino gewonnen!”
“Samen met begeleider Dirk ben ik naar de bingo 
geweest,” vertelt Lucas. “Normaal ga ik niet zo vaak 
naar activiteiten van de Vrije Tijd. Ik vind het meestal te 
druk. Kijk eens wat ik heb gewonnen? Een dinosaurus. 
Ik had een paar plaatjes goed en toen mocht ik wat 
uitkiezen. Ze hadden heel veel prijzen en ik heb de 
dinosaurus gekozen. De dino staat nu bij mij op de 
kamer. Gelukkig voor mij was het niet zo druk. Bingo is 
leuk, de volgende keer wil ik weer gaan.”



Roos vertelt

Heb je een favoriete film?
Ik kijk bijna nooit TV.
Waar word je verdrietig van?
Wanneer ik boos ben.
Wie is je voorbeeld?
Robin is mijn voorbeeld. Toen ik op vakantie 
was, werkte hij in het animatieteam.
Wat is je favoriete seizoen van het jaar en 
waarom?
De zomer, dan is het lekker warm om buiten 
rond te lopen.
Wat is je grootste wens?
Een keertje naar een muziekfestival gaan.
 
Ik vond het leuk om deze vragen te 
beantwoorden.
 
Groetjes en bedankt, Roos Jongebloed.
 
Ik geef de pen door aan Tony Yu. Hij woont op 
Groep 4 in Arnhem.
 

Wat is je naam?
Roos Jongebloed.
Hoe jong ben je?
Ik ben 22.
Woon je bij Elver of thuis bij je ouders?
Op Groep 1 in Arnhem en soms bij mijn 
ouders.
Waar werk je?
Bij Het Pleijwerk in Arnhem. Ik werk bij de 
Timmerij, de Industrie en in de Kantine. Bij 
de Timmerij haal ik pallets uit elkaar. Bij de 
Kantine help ik met koffie inschenken.
Waar word je blij van?
Van muziek luisteren. Ik luister vooral 
Nederlandstalige muziek, want dan kan ik 
lekker meezingen.
Wat is je lievelingseten?
Ik lust alles behalve rode kool en draadjesvlees. 
Dat vind ik echt vies.
Wat is je favoriete huisdier?
Ik vind alleen poezen leuk. Andere dieren 
vind ik een beetje eng. Ben vooral bang voor 
honden en wespen.
Wat is je hobby?
Zwemmen. Dat doe ik elke dinsdag samen met 
mama.

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...



Waar woon je? Thuis, bij Elver?
Ik woon in Laag-Soeren op woongroep de Beuk. 
 
Hoe lang woon je er al?
Ik woon al een hele poos bij Elver. 24 jaar alweer!
 
Heb je het naar je zin?
Ja, ik woon erg fijn hier. Ik vind het leuk om mee te 
helpen met koken en pannekoeken bakken is mijn 
grootste hobby.
 
Hoe ziet jouw kamer of huis eruit?
Ik heb een hele mooie en grote kamer. Ik heb een 
tv, tablet, laptop en allemaal leuke spulletjes op mijn 
kamer.
 
Zou je nog iets nieuws of anders op je kamer 
willen?
Ik zou heel graag een eigen snoezelruimte willen 
hebben op mijn kamer, dit lijkt me zo gaaf!

Heb je een tuin? Een grote of een kleine?
Ik heb geen eigen tuin, maar wel een mooi terras wat 
ik samen deel met mijn huisgenoten.
 
Wat doe je in de tuin?
Met mooi weer eten we veel in onze mooie tuin en 
drinken we veel koffie.
 
Wat zou jij aan de tuin willen veranderen?
Ik zou graag meer zand willen in onze tuin, zodat ik 
daarin kan spelen.
 
Wie zou je thuis wel eens op de koffie willen 
hebben en waarom?
Mijn broer Jan, ik vind het altijd gezellig met hem.
 
Heb je een bad of een douche?
Ik woon aan de oranje kant en daar is geen bad, maar 
aan de rose kant hebben ze wel een bad. 
Daar mag ik wel eens in, erg lekker zo af en toe.

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

wel benieuwd. In dit Elver magazine laat Linda Hakken haar thuis zien. Ze 

vertelt je waar ze woont en hoe lang. En wie wil ze graag eens op de koffie 

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

Op bezoek bij Linda Hakken
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Mijn thuis...



Wat zou je graag op de badkamer willen hebben?
SAUNA!! Mijn moeder heeft zelf een sauna en dit 
vind ik heerlijk. Ze heeft er ook nog een tv bij dat is 
helemaal chill!
 
Zing je onder de douche en wanneer?
Ja ik zing veel onder de douche, Jan Smit daar houd ik 
van. Ik neem weleens de cd-speler mee en dan kan ik 
lekker naar muziek luisteren terwijl ik douche.
 
Waar zou je willen wonen?
Ik zou wel bij mijn broer Jan willen wonen! :-)
 
Kook je zelf en wat vind je het lekkerst?
Ik bak wel eens pannekoeken! Dat vind ik erg lekker!
 
Welk huisdier zou je willen hebben en waarom?
Een hond, lijkt me erg leuk om zo’n mooi beestje op 
de groep te hebben. De hond mag dan wel in mijn 
bedje slapen, lekker warm.  



Wij vonden het allemaal FANTASTISCH!!!

De dames van de Medler op vakantie

Groetjes van Marion, Mariëtte, Monique, 

Imke, Mariken, Dirkje, Marieke, Angélique,

 Marianne, Wilma en Anita.

en ‘s avonds gezellig samen e
te

n.
..Van vrijdag 12 t/m donderdag 18 oktober zijn wij op vakantie geweest bij 

vakantiepark Amerongse Berg, in de buurt van Veenendaal. Daar hadden 

we een prachtig huisje. Alles was beneden dus we hoefden 

geen trappen te lopen. We hebben allerlei leuke dingen 

gedaan, zoals wandelen, fietsen en shoppen. 

Tevens hebben we  een  Openluchtmuseum 

bezocht en heerlijk gegeten in een restaurant. 

Ook zijn wij in groepjes met de trein op 

pad geweest.
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Op pad...



Wij vonden het allemaal FANTASTISCH!!!

De dames van de Medler op vakantie

Groetjes van Marion, Mariëtte, Monique, 

Imke, Mariken, Dirkje, Marieke, Angélique,

 Marianne, Wilma en Anita.

en ‘s avonds gezellig samen e
te

n.
..



Groetjes van Pascal, 

Ronnie, Carien, 

Hennie, Sander, 

Mart, Steven, Isha, 

Margriet, Helma en 

Marion.

Bewonersvakantie Gronsveldstraat

Een midweek naar het Sauerland

Van maandag 22 t/m vrijdag 26 oktober zijn we met de bus op vakantie 

geweest naar het Sauerland. Wij verbleven deze gezellige week in het Alpin 

Hotel in Schmallenberg.

We hebben een aantal leuke excursies ondernomen. Zoals naar een 

glasblazerij, de bierbrouwerij van Warsteiner en hebben we een mooi kasteel 

bezocht. Ook zijn we met een rondvaarboot de Diemelsee op geweest. En 

tijdens het avondprogramma kwam er een goochelaar optreden en hebben 

we bingo gedaan. Verder was er een supergezellige muziekavond in het 

hotel. We hebben het erg naar onze zin gehad.

>



> >



 

E S E V Y H K P M Z

M S H L Y Z V V G O

O U J E N X M E F L

O Z E Z J G L M E I

B E R E D U R X E E

T J C Y K G A M S B

S U Z K R M U U T O

R K R E W R U U V L

E F G I L L E Z E G

K W V B E Z O E K M

• BEZOEK • GELUK • KERSTBOOM
• EZEL  • GEZELLIG • OLIEBOL 
• FEEST  • JEZUS  • VUURWERK

VOET . . . AARD . . . . .

. . . BEZIT . . . . . STROOP

VOLLEY . . . . . . . . BOOM

. . . GAAN HAGEL . . . .

. . . SLAG . . . . ROOM

FLAP . . . . . . . BOOM

DANS . . . . . . . . BROEK

. . . POORT . . . . . DEEL

WATER . . . . . . . . WIJS
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Puzzel je mee?
We hebben veel goede antwoorden binnen gekregen. De winnaar van de 
Hema cadeaubon is: Nico Langendoen. Veel plezier met je prijs!
Puzzel je deze keer ook weer mee? We hebben de volgende keer weer een 
nieuwe winnaar die een Hema cadeaubon ontvangt. Stuur dus snel alle 
oplossingen vóór 1 maart 2019 naar pr@elver.nl. 

Rebus

Puzzelen...

Woordzoeker Vul het juiste woord in



 

Verbind de getallen met lijntjes aan elkaar

Welke horen bij elkaar

Zoek de 5 verschillen



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

Vrijdag 28 december

Maandag 31 december

Zondag 13 januari

Zaterdag 19 januari

Zondag 20 januari

Wat is er allemaal te doen?

Maandag 4 februari

Kalender...
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Oliebollenmiddag 
13.45 tot 14.45 uur of 15.15 - 16.15 uur 
Locatie Nieuw-Wehl (Banningshof)

Oudejaarsdisco 
15.45 - 17.00 uur of 17.00 - 18.30 uur 
17.00 uur vuurwerkshow op het grasveld 
Locatie Nieuw-Wehl (Banningshof)

Film première 
15.00 - 16.00 uur 
Locatie Nieuw-Wehl (Banningshof)

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

Verwenmiddag 
14.00 - 15.30 uur 
Locatie ‘t Sprengenhus Laag-Soeren

Muziekzingo 
18.30 - 20.00 uur 
Locatie Nieuw-Wehl (Banningshof)



Woensdag 6 februari

Zondag 10 februari

Zondag 10 februari

Zondag 17 februari

Zaterdag 23 februari

Donderdag 28 februari

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

Scheikundige proefjes 
14.00 - 15.30 uur 
Locatie Ontmoetingsruimte Kemperbergerweg

Zwemmen in zorgbad Zonnewater 
14.00 - 15.00 uur en van 15.00 - 16.00 uur 
Locatie Hoog-Keppel

Dweilorkest de Wiksbössels 
14.00 - 15.30 uur 
Locatie Nieuw-Wehl (Banningshof)

Carnaval 
13.30 - 15.00 uur en van 15.30 - 17.00 uur 
Locatie in de tent van de Mölledraejers in Nieuw-Wehl

Carnaval samen met c.v. De Dolle Instuivers 
18.11 - 20.41 uur 
Locatie ’t Sprengenhus in Laag-Soeren



MIRJAM KAMER

JACQUELINE KIJZERS

DANIËLLE ESKES 

ELLEN DEKKER

LINEKE OSINGA

CILIA MENTINK

DEBORAH LIGTLEE
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[artikelnaam][artikelnaam][artikelnaam]Aan dit magazine werkten mee...

De redactie wenst je 
hele fijne feestdagen.
De redactie wenst je De redactie wenst je 
hele fijne feestdagen.

      
         

                                           EDGAR VAN DIJK-DEELRAAD CLIËNTEN


