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De fondswerving loopt goed. Het VSB Fonds
gaat onze woongroep ondersteunen met 
€ 15.000,00.  Ook uit ons eigen Apeldoorn is
een grote gift binnengekomen en wel van de
Rotary Club Apeldoorn, wij mogen van hen 
€ 5000,00 besteden aan koelkasten/vriezers.
Op dit moment ligt er nog een aanvraag van
ons bij het Fonds Verstandelijk Gehandicapten.
Al het geluk lijkt met ons te zijn, maar dat is niet
helemaal waar. Er kwamen berichten van de
Woon Stichting dat zij de 2 keukens voor de ge-
meenschappelijke ruimtes niet gingen plaatsen.
De Raboyoung-ambition trok zich terug voor de
financiering en organisatie van het openings-
feest. Daarnaast hebben wij wel voorzien dat
teambuilding erg belangrijk is in aanloop naar
definitief wonen, maar niet voorzien dat zoiets
heel veel geld kost, wat de bewoners niet kun-
nen betalen.

De begroting is op de punten keukens, team-
building en openingsfeest herzien. De fondsen
en stichtingen hebben van ons bericht ontvan-
gen met de herziene begroting en dekkings-
plan.
Werkgroep fondswerving blijft in beweging.

Fondsenwerving loopt goed
van de fondsenwerving

Programmamakers van Teleac waren via Zorg
Belang Gelderland naar de website van onze
woongroep verwezen. Teleac heeft contact ge-
zocht met ons, omdat er een programma werd
gemaakt waarin ”samen de schouders er onder
zetten” tot resultaat kan leiden.
Op 10 juni jl. vertrokken we naar Hilversum, er
ging een wereld voor ons open dat zo vroeg 
zoveel mensen op de weg zijn. Ans zou in het
programma aan het woord komen over ons pro-
ject. Na de smink en verandering van kleding is
er 1 à twee minuten geweest waarin Ans wat
kon zeggen. 

Er was een rode draad verhaal van een reuma-

Werkgroep meubelen
Eindelijk was het zover.... 

patiënt, daarnaast konden andere ‘samen staan
we sterk’ projecten aanvullende informatie
geven.

Leuk om mee te
maken, Beppie
en Lenie be-
dankt voor jullie
support.
Eind oktober
2008 vindt de
uitzending
plaats.

Uitnodiging Televisie Teleac:

Eindelijk was het zover, de interieurstyliste en

dealer accountant van Vepa kwamen de twee

kleurstellingen presenteren voor de gemeen-

schappelijke ruimtes. 

Na een gezellig “bakkie doen” was het zover en

kwamen de kleuren en opstellingen geplakt op

groot presentatiekarton bij ons binnen. Er klon-

ken oh’s en ah’s, wat mooi, oh, ik zou die 

kiezen en weer een ander zou de andere kleur

kiezen. Wij hadden de vraag bij Vepa neerge-

legd, als we mogen kiezen, kiezen we voor

praktisch, mooie vorm en warme uitstraling.

Zoals het er nu uitziet worden de energiekosten

nu al lager, want een warme gezellige uitstraling

hebben beide kleurstellingen.

Ook werden ons 4 boekvormen overhandigd. 

Anja en Henk van Vepa vonden het heel leuk

om bij ons thuis de presentatie te doen, een



Doordat er intern bij de woningbouwvereniging

een aantal procedures te laat zijn opgestart zal

de oplevering van de appartementen weer een

vertraging oplopen.

Naar verwachting zullen de jongelui nu in maart

2009 de sleutels krijgen, 3 maanden later als

gepland was.

Deze informatie leidde soms tot emotionele re-

acties bij ouders en toekomstige bewoners; 

alweer uitstel terwijl we al zo lang bezig zijn!

De planning is nu dat de bouwwerkzaamheden

beginnen in september. Omdat er in de winter

gebouwd gaat worden is in de planning al 

rekening gehouden met een aantal dagen on-

werkbaar weer. 
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Bewoners kiezen kleur

Tijd voor een barbeque
Van de contactcommissie
Als oudergroep zitten we vaak bij elkaar om te

vergaderen over de toekomst van onze kinde-

ren. Er moeten dan vaak moeilijke beslissingen

genomen worden.

De contactcommissie vond het daarom goed

om ook eens een leuke activiteit voor de ouders

te organiseren.

Er is gekozen voor een barbeque, onder het

genot van een hapje en een drankje konden we

zo ook eens praten over de alledaagse dingen.

Ben had een aantal taalspelletjes verzorgd,

goed voor de ontwikkeling en de gezelligheid.

Het weer was goed zodat we de hele avond

buiten konden zitten, dat maken we in Neder-

land ook wel eens anders mee.

Het is goed om zo met elkaar eens aan “team-

building” te doen.

Weer vertraging bouw
van de bouwcommissie

heel andere benadering dan bij de strak in het

pak zittende zakenmensen.

Vepa “dankjewel” voor jullie ondersteuning, het

is nu de beurt aan de bewoners om te kiezen.

Bewoners kiezen kleur voor hun gemeenschap-

pelijke ruimte:

De bewoners van de 3-slag en 4-slag mogen

zelf de kleur bepalen die in hun huis gebruikt

gaat worden.

De grote presentatieborden zijn bij het trai-

nings/logeerhuis neergezet, omdat een aantal

bewoners daar logeren of wonen. Zo kunnen zij

goed bekijken welke kleur voor hen zelf aan-

spreekt. De 4 boekvormen zijn naar de bewo-

ners gegaan die nog thuis of in en andere

woonvorm wonen, zo kunnen ook zij zich oriën-

teren.

In de maand augustus wordt er een gezellige

avond verzorgd, waar bewoners hun eigen

keuze kunnen maken door te stemmen voor de

favoriete kleur. Na stemming wordt gekeken

welke kleur de meeste stemmen heeft gekre-

gen.

De ouders zien liever twee verschillend ge-

kleurde huizen, maar de bewoners mogen zelf

kiezen!
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Afgelopen maandag 23 juni zijn we onze

nieuwe wijk gaan verkennen.

In drie groepjes hebben we een speurtocht ge-

lopen. Deze keer ging Jolanda ook mee om een

groepje te begeleiden. 

Onderweg waren er allerlei vragen. Zo moesten

we opzoeken waar de dichtstbijzijnde bushalte

naar de stad was. 

Maar ook waar je een brief kan posten en een

video kan huren. Onderweg viel het op dat er

wel heel veel kappers zitten.

We begonnen bij de plek van de nieuwe appar-

tementen, waar komen de huizen, waar kom jij

te wonen, en waar staan de huizen van de

buren? 

Dit was wel moeilijk omdat er nog niets is ge-

bouwd. Maar er was al wel een gat op de plek

van de 3-slag gegraven.

Daarna kwamen er vragen over de straat, de

buurt, de wijk en de stad. Bijvoorbeeld waar je

veilig kan oversteken?

Voor de meesten was het “Hart van Zuid” al be-

kend, die hadden hier al wel eens een bood-

schap gedaan. Voor heel veel van de

boodschappen kun je wel op het plein terecht,

er is een bank, een supermarkt, drogist, apo-

theek, Blokker en nog veel meer. 

Toch zijn er ook dingen waar je voor naar de

stad moet. Op het plein kun je niet echt kleding

kopen, jassen, schoenen en cd’s. voor die din-

gen kun je beter naar de stad. En hoe je naar

Sightseeing
De jongelui hebben de buurt verkent 

de stad kan? Met de bus, fiets, de auto of de

taxibus.

Natuurlijk zijn er ook nog andere plekken in de

buurt waar we nog niet langs zijn gekomen. 

Maar als de appartementen klaar zijn leren we

de rest van de buurt ook wel kennen.

Bertine en Ali. Begeleiding van het logeer en trainings-

huis op de Nieuwendijk.

Walibi World
De NSGk trakteerde op een dagje Walibi 
Hallo allemaal,

Ik ben naar Walibi World geweest want we kre-

gen daarvoor vrijkaartjes van de NSGK.

Onze woongroep kreeg 2 kaartjes, maar ik was

de enige die er graag naar toe wilde.

We hebben veel gedaan die dag, bijna in alle

attracties geweest, een show van Jochem van

Gelder gezien, en we kregen lekker eten en

drinken. Er waren een paar artiesten die ons

eenhandtekening gaven en met wie we op de

foto mochten. Ik sta hier op de foto met Bobbie

van “Ernst en Bobbie”. 

Het was een leuke en luxe dag, NSGK bedankt!

Celiene van den Brand



Fondsen: NSGK, Oranje Fonds, Skan Fonds, St. Anton Jurgens Fonds VSB fonds.  Sponsoren: Johanna Donk-Grote Stichting, Fundatie van den

Santheuvel, Sobbe, St. Boschuysen, Monuta Charity Fund, Vepa BV, KansPlus, Zorgbelang Gelderland, J.P. van den Bent Stichting, Vrienden van

de JP van den Bent, Algemeen Welzijnsfonds voor geestelijk en lichamelijk gehandicapten, Delta Lloyd, RegioNS,  De Goede Woning Stichting, 

Bouwcombinatie Nijhuis-Koopmans v.o.f. , Takkenkamp  en Particulieren.
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Anja Gijsberts.

Hallo allemaal,

Ik ben Anja Gijsberts. Ik ben 22 jaar en ik woon
nog thuis bij mijn ouders en mijn broer Tim.
Mijn hobby’s zijn: dansen bij Pierrot, muziek
luisteren, TV kijken en naar de disco “Pampus”
gaan.

Ik werk al 2 jaar bij de Gasterij de Binnentuin
aan de Marktstraat in Apeldoorn. Soms in de
keuken, cake bakken, borden opmaken, appel-
taart maken en ook vaak in de bediening.
Komen jullie allemaal maar bij ons op bezoek,
wij hebben de lekkerste koffie en appeltaart van
Apeldoorn.

Een weekeind in de maand ga ik in Beekbergen
logeren en af en toe een paar dagen op de
Nieuwendijk in Apeldoorn. Op de Nieuwendijk
ben ik aan het oefenen om te koken, de was te
doen en boodschappen halen. Thuis oefen ik
ook zelf mijn bed opmaken. Ik kan al zelf mijn
kamer schoonmaken.

Af en toe ga ik met mama dingetjes uitzoeken
voor mijn nieuwe woning. Ik vind alle kleuren
mooi behalve zwart maar het is wel moeilijk om
te kiezen. Gelukkig heb ik nog genoeg tijd om
alles uit te zoeken.

Ik heb een vriendje, Rene, hij gaat ook op zich-
zelf wonen in Twello.

Ik heb erg zin in vakantie. Ik ga met mijn ouders
naar Frankrijk en in september ga ik nog een
week naar Kos voor de eerste keer met het
vliegtuig. Spannend.

Groetjes allemaal,
Anja Gijsberts.
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Bouwcombinatie Nijhuis - Koopmans v.o.f.

REGIONS
Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe

Johanna Donk - Grote Stichting JP van den Bent

                 stichting 

Stichting

Anton Jurgens Fonds
TAKKENKAMP

VOEGWERKEN GEVELRENOVATIE GEVELRESTAURATIE GEVELREINIGING 

Zelhem 0314-622134

www.takkenkamp.com

Stichting Boschuysen

Algemeen Welzijnsfonds voor geest. en lich. gehandicapten

Ik geef de pen door aan: Esther

Even kennismaken
interview met: 

Media
Krant, nieuwsbrief en website

Deze 3e nieuwsbrief is voor 2 maanden. 

Vanwege de vakanties liggen een aantal activi-

teiten stil.

Op bestuurlijk niveau zal er nog een overleg zijn

met De Goede Woning en er worden voorberei-

dingen getroffen voor het begin van de bouw.

Belangrijke nieuwsfeiten zijn te lezen zijn op

onze website www.woongroep2000.nl

Op de startpagina van de website vind u ook

alle nieuwsbrieven.

Op 17-06-2008 verscheen er in de Apeldoornse

editie van De Stentor een uitgebreid interview

met een aantal ouders en toekomstige bewo-

ners. Dit volledige interview is terug te vinden

op onze website. U vind het bij het weblog, ook

op de startpagina.

Vers van de 

Woongroep-pers 


