
  
 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

BBEEWWOONNEERR  AAAANN  HHEETT  WWOOOORRDD  
 

Ik ben Celiene 
Ik woon goed op de Woongroep 
Ik ga men eigen weg hier 
Ik kook ook zelf 
We gaan wel eens een uitje doen of wat 
anders 
Ik kook ook alleen in de groep 
De begeleiding was erg wennen en nog af 
en toe 
Maar ze zijn lief en goed 
 
Liefs Celiene 

 
 OUDERS AAN HET WOORD 
 
Beste Woongroepers, 
 
Wij zijn Jan en Lenie van den Brand, de ouders van Celiene van den Brand. 
Celiene heeft ons gevraagd een stukje in jullie nieuwsbrief te maken. 
Als ouders hebben we meer als 10 jaar nagedacht, hoe een woonproject voor 
Celiene er uit zou moeten zien. 
De Woongroep 2000 is een ouderinitatief, dat wil zeggen dat we als ouders 
zelf hebben bedacht hoe de woningen er uit zouden komen te zien. 
Ook vroegen wij als ouders aan Celiene hoe zij graag wilde nieuwe huis zou 
willen hebben. Jullie mochten ook meebeslissen welke nieuwe begeleiders/ 
locatieassistenten, zouden worden aangenomen, een aantal van jullie waren 
dan ook aanwezig bij de sollicitatiegesprekken. 
Jullie hebben dus nu allemaal je eigen appartement, een gezamenlijke ruimte 
en de begeleiding zoals jullie dat graag zelf wilden. 
Ook wonen jullie dicht bij de winkels, bushalte en een park samen met jullie 
buren. 
Als groep kunnen jullie samen spelletjes doen, uitgaan naar pretparken, 
barbecueën en andere leuke dingen.   
We hopen dat jullie hier nog heel lang en met veel plezier kunnen wonen. 
 
Groetjes Jan en Lenie 
 

 MIDDAGJE KNUTSELEN 
 

 
 

 

 

 

Foto willekeurig 

woongroep 

 



            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

          

CARNAVAL 2012 

    
 

    Foto Carnaval 

CCeelliieennee  iinntteerrvviieewwtt  LLoottttee  

  

11..  WWaatt  ddooee  jjee  iinn  jjee  vvrriijjee  ttiijjdd??  

--  LLeeuukkee  ddiinnggeenn  mmeett  vvrriieennddiinnnneenn  eenn                

mmooeeddeerr  

--  SSppoorrtteenn  

  

22..  DDooee  jjee  aaaann  ssppoorrtt??  

--  FFiieettsseenn  iinn  bbooss  eenn  ssppoorrttsscchhooooll  

  

33..  HHeebb  jjee  hhoobbbbiieess??  

--  LLeezzeenn,,  bbiioossccoooopp,,  uuiitt  eetteenn  

--  BBaaddeeeennddjjeess  ssppaarreenn  

  

44..  HHoouu  jjee  vvaann  kkookkeenn??  

--  NNeeee,,  mmaaaarr  oopp  ddee  WWoooonnggrrooeepp  wweell  

  

55..  WWaatt  vviinndd  jjee  lleeuukk  aaaann  ddee            

WWoooonnggrrooeepp??  

--  IIeeddeerreeeenn  iiss  vveerrsscchhiilllleenndd..  WWee  zziijjnn  lliieeff  

eenn  ggeezzeelllliigg  eenn  vvrroolliijjkk..  EErr  zziijjnn  lleeuukkee  

ccoolllleeggaa’’ss  

  

66..  HHeebb  jjee  hhuuiissddiieerreenn??  

--  NNeeee  

  
 

BBEEWWOONNEERR  AAAANN  HHEETT  WWOOOORRDD  
 

Ik ben Esther 
Ik vind het leuk op de Woongroep 
omdat ik mijn eigen plekje heb en 
mijn eigen spulletjes 
We gaan weleens een uitstapje 
maken zoals zwemmen, naar de 
bioscoop en naar Duinrell 
We knutselen ook graag, lekker 
kleuren in de groep of samen tv 
kijken 
Voor we hier kwamen wonen hebben 
we vossenjacht gedaan, dat vond ik 
leuk 
Elk jaar is er een BBQ dit is erg 
gezellig 
 
Groetjes Esther   
     
     
     
     
      



            

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 

 

TWEE JAAR WOONGROEP 
 
Twee jaar geleden begon ik “blanco” bij de 
Woongroep. 
Geen idee wat me precies te wachten 
stond. Een spannende sprong in een mooi 
project. 
Inmiddels heb ik veel geleerd en gedaan. 
En bovenal enorm genoten van alle 
momenten met de bewoners. De grappige 
uitspraken, het letterlijk nemen van alles 
wat je zegt. De glimlach als bleek dat ze 
toch datgene konden, waarvan ze dachten 
dat het te moeilijk was. 
Dat alles geeft zoveel energie, dat het 
iedere keer weer een feestje is om aan het 
werk te gaan. Samen met fijne collega’s 
zorgen dat de boel “loopt”. 
En natuurlijk loopt het ook wel eens een 
keertje iets minder. Maar samen zorgen we 
er keer op keer voor dat het weer 
helemaal goed komt!! 
 
Groetjes Mariska A.    
      
   
 
 
      
      
      
      
      
      
      
      
       
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Foto 

Dagje Duinrell 
 

 

 BBEEWWOONNEERR  AAAANN  HHEETT  WWOOOORRDD  

  

IIkk  vviinndd  ddee  WWoooonnggrrooeepp  ssuuppeerrggooeedd!!  

EErr  iiss  vveeeell  vveerraannddeerrdd..  DDee  bbeeggeelleeiiddiinngg  iiss  

vveerraannddeerrdd  hheett  iiss  wweell  pprreettttiiggeerr  

DDee  vvaassttee  ggrrooeepp  iiss  hhaannddiigg  eenn  vveeeell  rruussttiiggeerr  

WWee  hheebbbbeenn  vveeeell  ddiinnggeenn  ggeeddaaaann  zzooaallss  

uuiittjjeess  eenn  eeeenn  kkeeeerr  ssttaappppeenn!!  

WWee  zziijjnn  ppaass  nnoogg  nnaaaarr  hheett  ccaarrnnaavvaall  

ggeewweeeesstt..  DDiitt  wwaass  eerrgg  ggeezzeelllliigg  

  

LLiieeffss  RRuubbyy  
      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

      

      

      

      

      

      



         

 

 


