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Nieuwsflits,  

Wat is er allemaal gebeurd in 2017 

 

* We hebben mooie nieuwe bloembakken op het plein gekregen 

* Sander is verhuisd naar woongroep Mozart te Huizen 

* Sven is bij WoonMere komen wonen 

* Kim, Daniël, Eline en Saskia zijn bij WoonMere komen werken  

* We zijn met alle bewoners een weekend naar Brabant geweest 

* Marcella en Manon hebben WoonMere verlaten 

 

 

 
 

  



 

 

Overzicht uitjes en activiteiten 2017 
 

28 januari, Beautydag  en Hig Tea 

2 februari, Filmdag en uit eten 

12 mei, Karten 

2 juni, dreamnight at the zoo 

9 juni, eemhof 

24 juni, 25jarig bestaan Huydecoper 

19 augustus, Strandfestival Zand 

20 september, Johan Cruijf dag in olimpisch stadion 

18 november, weekend Brabant 

16 december, Kerstmarkt Almere buiten 

18-23 december, enkele bewoners gaan met rode kruis op vakantie (interview Inge)  

26 december, kerstdiner 

Interview Sven 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Zaterdag 28 januari  Beautydag  en Hig Tea  

Alle meiden en 1 jongen ( Sander ) moeten 

op tijd opstaan en allemaal haren wassen 

Om 11 uur begonnen we met beauty dag Er 

was een schoonheidsspecialiste ,  

 Avril Compeer  en de kapster Ans was er 

ook. We kregen een 

schoonheidsbehandeling , masker , 

crèmetjes enz. Wie wilde werd nog 

opgemaakt en we mochten ook onze nagels 

lakken. Ans ging onze  haren krullen en heel 

mooi maken. Iris was de fotograaf en 

iedereeen ging mooi op de foto. Greet en 

Froukje hebben allerlei lekkere hapjes voor 

de High Tea gemaakt. Toen  iedereen  mooi 

was gingen we heerlijk smullen van de  scones met jam, sandwich, Brownies , taartjes, en 

nog veel meer lekkers. Om 3 uur was her afgelopen en het was een hele leuke en lekkere 

dag.       Birgit 

 

 

2 februari filmdag en uit eten 

Er gingen een paar van ons in de huiskamer film kijken naar een film 

Een paar bij Danny naar een film, en een paar bij Inge.  

Tussen  5 uur en half 6 kwamen de taxi is en gingen we naar het restaurant van der Valk  in 

Almere We mochten zelf kiezen wat we gingen eten  

voorgerecht – hoofdgerecht - nagerecht  

Paar personeel gingen ook mee eten, die moesten bij mensen helpen. Eigenlijk kwamen om 

7 uur weer  de taxi’s weer en  Frans moet bellen dat  ze later moesten komen . Het was heel 

leuk , gezellig en  heerlijk eten En  we waren om 9 uur weer thuis.         Birgit 



 

 

12 mei karten met handi kart experience  

Gingen marco, denny, 

stephan,ferry,betül, sander en frans 

We zijn naar een kart experience 

genaamd handi kart experience 

geweest. 

We zijn met de bus van frans naar 

eindhoven gegaan en denny ging 

samen met stephan met zijn eigen 

auto. Daar aan gekomen moesten 

we ons aanmelden Daarna werd 

onze stuur kracht getest en onze 

reactie voor de rem getest maar voor 

degene de test niet goed konden 

uitvoeren  wegens hun beperking 

konden ze wel karten maar dan in een 

duo kart. Daarna gingen de eerste die 

in de eerste hite zaten gaan karten 

daarna mochten degene die in de hit 2 

zaten. We gingen hard. En we vonden 

het heel leuk.      Marco   

 

2 juni dreamnight at the zoo 

Wij zijn naar de Dierentuin AmersVoort gewest en dat was erg leuk zon uit je met ze allen En 

frans en  Marsha heb met doe bus van Amerpoort ons ge reden  

groetjes van Heliantha  

9 juni Eemhof 

Op vrijdag 9 juni ging we naar 

Eemhof , bijna iedereen van 

WoonMere ging mee.  

De taxi Salders komt half 11 ons 

ophalen. Bij Eemhof snel naar 

hokjes en omkleden , daarna met 

zijn allen het water in . Ferry en een 

paar andere zijn van  de glijbaan 

geweest.  

 

 



 

 

 

Chrisanthy, Inge ,Richard en ik  gingen in het bubbelbad, maar dat was stuk en we moesten 

er weer snel uit . we gingen daarna lunchen. Iedereen mocht zeggen wat hij wilde .we 

namen allemaal patat met  iets erbij Daarna gingen we nog zwemmen. Frans ging met 

Remco naar de glijbaan en toen gingen ze samen vallen . Iemand kwam Diana halen en die 

ging helpen , Remco kreeg zak ijs op zijn hoofd . maar gelukkig ging het snel beter en moest 

hij er zelf om lachen. Saskia mocht niet zwemmen maar ging wel mee kijken en wij gingen bij 

haar langs om hoi te zeggen . Om 5 uur ging  we weer naar huis.  

 

 

 

Zaterdag 24 juni, 25 jarig bestaan de Huydecoper 

Deze keer schrijf ik zelf eens een stukje   

 wat bof ik toch dat ik bij en met jullie mag 

werken! Dit weekend zijn er maar weinig mensen 

thuis en het weer is na een paar dagen volop zon 

ook ineens een stuk minder. Eigenlijk heb ik niet 

zoveel zin om de hele dag met zijn allen binnen 

te gaan zitten. Toen ineens floepte er op de pc 

een advertentie voorbij van de Huydecoper, de 

kinderboerderij op het Amerpoort terrein. Deze 

bestaat dit weekend 25jaar en ter ere daarvan 

vieren zij een feestje. Wij zijn ook van harte 

welkom. Nou dat zagen jullie wel zitten! Dus met 



 

 

wat passen en meten zaten we met zijn negenen in de 

Amerpoort bus op weg naar de Huydecoper. Eenmaal 

daar had Saskia geluk, ze kon zo doorrijden de 

draaimolen in, wat een feest! Er waren twee bandjes 

en een kleine markt. We hebben met zijn allen een 

rondje gelopen en even rondgekeken wat er allemaal 

was. Hierna hebben wij ons voor het podium 

verzameld, one two trio kwam optreden. Wat was dat 

leuk! We hebben gedanst gezongen en zijn zelfs in 

polonaise door het weiland gegaan. Na dat optreden 

werd begon het weer 

wat te miezeren. Saskia 

en Heliantha hadden een ballonnenclown “gevonden” die nog 

een mooie ballon voor hen ging vouwen. Hierna zijn we weer 

in de bus terug gegaan naar WoonMere. Een gezellige middag 

zo!! Stephan, bedankt voor het maken van de leuke en vooral 

grappige filmpjes!   

Groetjes Marsha 

 

Wij waar af glopen met woonmeer naar Amerpoort er was 

daar grot vest met Brader en kermis en ook muziek en je kon 

daar ook drik en wat eten hallen en woe gin met doe bus van 

Amerpoort en doe bgelijd (Marsha) heef doe bus greden en 

Daniël gin mee en Heliantha en ferry en elli Sander en Saskia 

en Marco en toen woe weer naar huis gin heb woe lekker 

afbak brod je gehad van Diana en van Saskia. Groetjes 

Heliantha 



 

 

 

19 augustus, Strandfestival Zand 
Het is the Day after van het festival en 
ik moet jullie zeggen, ik ben best wel 
een beetje moe! Ook was ik vanmorgen 
alweer om half zeven wakker, dus ja 
toen kon de dag alweer beginnen. En 
nu ik achterover in het zonnetje zit, wil 
ik jullie vertellen hoe het festival is 
geweest. Het was weer erg leuk zoals 
eigenlijk wel elk jaar. Ik ben er nu denk 
ik voor het zesde jaar heen geweest 
samen met mijn medebewoners. We 
gingen al best vroeg op de dag want om 
12.15 uur kwamen Nick & Simon 
optreden, wat we niet wilde missen. 
Wij verschenen net op het 
rolstoelpodium 

ergens midden op het strand, met goed zicht op het podium. En ja hoor 
daar stond Simon  te hinkelen en te zingen op één been, want de andere 
heeft hij natuurlijk gebroken, zoals in de media te horen en te lezen was. 
Om dat been droeg hij een brace en hij droeg een korte broek, wel het 
meest makkelijke kledingstuk natuurlijk als je een brace moet dragen. Ik 
vond het erg leuk om Nick & Simon te zien optreden, daar kwam ik ook 
wel een beetje voor. Daarna trad  
Miss Montréal op wat ik ook erg leuk vond. Daarna volgde: Racoon, Di-
rect en Chef special. Vond ik ook leuk op een paar liedjes na. Want het 
ging een beetje over in wat ik “herrie” noem en dat hoeft niet zo voor 
mij… Voordat Kensington kwam optreden ’s avonds ben ik weer naar huis 
gegaan want ook daar heb ik niet veel mee. Maar eenmaal thuis niet 
getreurd, want ik hoorde Kensington en later Guus Meeuwis ook heel 
goed vanuit m’n huis en dus ook vanuit m’n bed!  
 

 
 
Daarbij begon het toen ook vreselijk hard te regen, 
dus dat was het perfecte moment om weer thuis te 
zijn! Gelukkig hadden we de rest van de dag de 
weergoden echt wel met ons. Op twee pittige maar 
kleine buitjes na, 
hadden we het 
droog en een 
heerlijke zon. Ja het 
was weer een 
topdag! Groetjes 
Mariska 
 
 
 

 
 
 



 

 

20 september, Johan Cruijff dag in olympisch stadion 
Ik ben samen met een aantal anderen: Birgit, Ferry, 
Marco, Remco, Richard, Frans, Marsha en Hannaa naar 
de open dag van de Johan Cruijff Foundation geweest. 

Ik werd daar opeens aangesproken door een mevrouw die aan mij vroeg of ik weleens van 
de sport Boccia had gehoord. Ik: nee. Toen vroeg ze aan mij of ik het wilde proberen: ja dat 
wil ik wel. Het ging best goed, want ik versloeg de Nederlands kampioen in zijn eigen sport! 
Toen zei de trainer dat ik er talent voor heb. Later kwamen er 2 mensen, bleek dat dat 
talenten scouts waren, die aan Frans vroegen of er nog kandidaten waren voor de noc-nsf 
Paralympische Talentdag en toen ben ik door Frans aangemeld voor 15 oktober 2017. Die 
dag heb ik verschillende sporten geprobeerd als: atletiek, rolstoelbasketbal en natuurlijk 
Boccia! Ik ging samen met Sarianne en ook Stefan kwam 
kijken, en tegen hem heb ik ook Boccia gespeeld. De 
trainer zag potentie in mij en vroeg of ik het leuk zou 
vinden om een keer naar teamNL Boccia te komen om 
mee te trainen, heel gaaf natuurlijk!! 
Na een mailwisseling over de data was het dan zo ver op 
13 december: toen heb ik mee getraind met teamNL. Ik 
moest met de training poortje gooien, kaatsen, gericht 
gooien, etc. Met de lunch heb ik kennis gemaakt met de 
mannen van de promotie video, want die moet natuurlijk 
ook gemaakt worden, dus daar wilden zij meteen voor de 
week erna een afspraak maken! Want… na de training zei 
Joep, de trainer, dat hij de training goed vond gaan en 
dat hij wel met mij verder wil kijken tot waar ik in de 
sport kan komen. Daar wil ik natuurlijk heel graag aan 
deelnemen.  Marco 



 

 

 

18 november, weekend Brabant 

Een weekendje weg was mijn idee, omdat mijn medebewoners tijdens het vijf jarig bestaan 

van onze woning, naar Parijs zijn geweest. En omdat ik nogal een vervelend en pijnlijk 

lichaam kan hebben, durfde ik het niet aan om mee te gaan. Dus toen kwam mijn idee dat ik 

graag wat dichterbij huis weg wilde. En dat is uiteindelijk een weekend Brabant geworden, 

op een volledig aangepaste en grote boerderij. En wat vond ik dat geweldig! We gingen op 

vrijdagmiddag daarheen en kwamen zondagavond weer terug. Daar aan gekomen 

uiteindelijk (wat best nog even zoeken en rijden was) keek ik mijn ogen uit en voelde ik mij 

gelijk al thuis. Het was daar zo mooi en midden in de bossen, waar ik ook erg van houdt. 

Voor mij was er een grote voorwaarde om daarheen te gaan en dat was dat ik Don mee kon 

nemen. Dit was gelukkig geen probleem. En wat heeft die hond zich ook braaf gehouden en 



 

 

vermaakt! Ik was op alles voorbereid want ik weet van vakanties samen met mijn ouders dat 

het twee kanten op kan gaan met Don: of hij vind het geweldig of hij vind het tien keer niks. 

Maar het is zelfs boven mijn verwachting zo goed gegaan! Dat hij braaf en heel lief is dat 

wist ik wel, maar Don kan ook een echte aandacht vrager zijn, maar ik heb hem werkelijk 

waar niet gehoord. Waren we binnen dan vond hij het prima, waren we buiten dan was het 

geweldig! Zo’n makkelijke hond eerlijk waar. Dit was de eerste “vakantie” van Don en mij 

samen en hij heeft mij er echt op een positieve manier doorheen gesleept. Buiten dat hij 

toch nog even begon te spugen in de auto toen we de parkeerplaats daar op reden (Don is 

wagenziek en angstig in de auto) is het echt super goed gegaan. 

Ik had z’n knuffel meegenomen en toen hij die had 

ontdekt, pakte hij hem in z’n bek en liep ermee in het 

rond alsof hij thuis was. Verder hebben we eigenlijk 

een heel gezellig en relaxt weekend gehad. We 

hebben spelletjes gedaan en vooral veel en lekker 

gegeten. Zoals patat, barbecue en heel veel lekkernij. 

(Don niet hoor, die had z’n eigen brokken) en we 

hebben gewandeld en films gekeken. En 

zondagavond kwamen een aantal van onze ouders 

ons weer ophalen, papa kwam Don en mij weer 

halen. En toen hebben we eerst nog met z’n alle 



 

 

Chinees gegeten. Om het weekend af te 

sluiten en onze ouders te bedanken voor 

het vervoer. Ja ik heb het echt onwijs naar 

mijn zin gehad! Ik vond het heerlijk om 

even weg te zijn van huis en even ergens 

anders te zijn. Ik zou het zo weer doen! 

Groetjes Mariska 

 

 

 

 

 

 

Kerstmarkt 16 december 

Vandaag zijn we met Axel, Marco, 

Heliantha en Ferry naar de 

kerstmarkt in Almere-Buiten gegaan. 

Het duurde even voordat we de 

kerstmarkt gevonden hadden (hij 

was wat kleiner dan verwacht 😉) 

maar met een oliebol onderweg was 

dat geen enkel probleem. Er was 

een orkest dat kerstliedjes speelde 

en een leuke sfeer gaf aan de markt. 

In plaats van kerstmannen waren er 

hier kerstvrouwen, waar de 

bewoners natuurlijk graag mee op 

de foto wilden. Al met al was het 

een erg gezellige middag! 

Groetjes Saskia 

Interview Inge  

1 waar zijn jullie geweest?   Wezep , ijselsteinhotel 

2. wie waren er allemaal mee?    Birgit, Heliantha,Remco,Saskia,Mariska en  Inge  

3. wanneer zijn jullie geweest?    18 december tot en met 23 december  

4. hoe gingen jullie er heen?     Met de auto  

5 wat hebben jullie allemaal gedaan?   Er was een koor. Birgit en ik gingen naar de 

kerstmarkt, Ik ging naar de kroeg en ik heb een bos – wandeling gemaakt  

6. wat hebben jullie gegeten ?   Bami,nasi,zuurkool,zalm  

7. wat vond jij het allerleukste?     Alles 

8. Hoe was het weer?    Af en toe regen maar wel lekker  

 

 

 

 



 

 

26 december, Kerstdiner 

Op 2de kerstdag 26 December gingen we in de huiskamer van Woonmere met zn allen 

gourmetten.De volgende bewoners waren erbij: Remco, Chrisanthy , Sven, Richard, Betul, 

Marco, Danny, Stefan, Mariska en ik zelf.  Van de leiding weet ik niet meer wie er allemaal bij 

waren. We hadden een hele boel eten zoals stokbrood, heel veel vlees, salades, sausjes en 

natuurlijk drinken.  De avond begon om 18.00u en duurde tot ongeveer 19.00u, het was heel 

gezellig, we hebben veel gekletst en gelachen en heerlijk gegeten. Om 19.00u toen het 

afgelopen was ging iedereen terug naar zijn eigen huis. Groetjes Birgit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interview Sven (door Birgit) 

* hoe lang woon je hier al? 

Net twee weken 

* Hoe bevalt het om hier te wonen? 

goed, heel goed zelfs 

* Wat wil je nog heel graag doen? 

Mee naar de Eemhof 

* Wat vind je het leukste dat je hier hebt gedaan? 

Filmavond in de woonkamer beneden 

* hoe oud ben je? 

21jaar 

* hoe bevalt je huis? 

goed, heel goed zelfs 

* Wie zijn je begeleiders 

Daniël & Marsha 

* En vertel eens wat over je werk? 

Mijn werk is heel leuk en ik ben deze week vrijdag lekker vrij 

 


