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Nieuwsflits,  

Wat is er allemaal gebeurd in 2016 
 

* Sabrina is mama geworden van de kleine Julie 

* Elisa is gestart met de mbo opleiding verpleegkunde 

* Marsha is geslaagd voor haar opleiding 

* Hijke en Stephanie zijn bij ons komen werken 

* Bob en Manon hebben verkering gekregen 

* Bob is op het Amerpoort terrein gaan werken 

* Heliantha en Ferry hebben verkering 

* Sander heeft zijn arm in het gips gehad 

* We hebben een nieuwe vloer in de woonkamer en alles is weer fris geverfd 

(bloemenbehang weg) 

 

Overzicht uitjes en activiteiten 2016 
 

16 Januari ABC Date 

12 maart cabaret estafette 

23 maart meiden middag 

28 maart paasbrunch 

1 april koken met de zonnebloem 

23 april rondleiding AZ 

21 mei mudrun 

27 mei Eemhof 

28 mei Apenheul 

18 juni Belgische middag 

27 augustus strand festival Zand 

6 september Stopera 

15 september Volleybal toernooi 

10 november Vrijwilligers beurs 

19 november Ziggodome 

23 november nachtelijk bezoek 

15 december Kerstmarkt Baarn 

23 December Diner bij de kerststal in de kelder 

24 december Kerstavond WoonMere 

30 december Top 2000 Café 

 

  



 

 

16 Januari gingen Marco en ik (Heliantha) met de taxi naar Amsterdam om te kijken voor 

een gezellig maatje om leuke dingen mee te doen of een vriendschap te krijgen. Toen we 

daar aankwamen kregen we eerst koffie en gingen ze uitleggen hoe alles een beetje werkt. 

Marco en ik zagen er geen bekenden. Ook kregen we een lunch van verschillende broodjes 

en salade. We moesten tegenover elkaar zitten en moesten toen vragen stellen en vertellen 

over onze hobby’s en interesses. Ook over of we een relatie zouden willen met iemand in 

een rolstoel of iemand die aan het zuurstof zit en zulke dingen allemaal. Aan het einde van 

de middag gingen Marco en ik weer met de taxi naar huis.  

Groetjes Heliantha 

12 maart cabaret estafette  

Dit jaar gingen we in het kader van NL-doet met de groep naar de stadsschouwburg van 

Almere, Hier was er cabaretestafette.  Er gingen een paar begeleiders en een paar ouders 

mee. Er waren drie verschillende cabaretiers en tussendoor draaide er een DJ. De dj deed 

ook verzoeknummers. Wij zaten met zijn allen op het balkon, het hele balkon was voor ons 

gereserveerd. In de pauze gingen Paul en Frans drankjes voor iedereen halen. Een van de 

cabaretiers die een stukje deed was Nabil Aoulad Ayad, dat was erg grappig. Ook was er 

Patrick Laureij, en nog een mevrouw. Aan het einde gingen we weer naar huis. Frans reed 

ook met een busje van Amerpoort.  

 

 

 

 



 

 

Woensdag  23 maart (geschreven door Birgit) 

Wij hadden meidendag  op WoonMere en gingen naar Almere – Stad Sushi eten. Er ging 1 

jongen Sander mee. Met taxi  gingen we er heen en we  waren er om 1 uur, 

Ik ga nu vragen stellen aan Betül   

Hoe vind je dat Sushi eten ?  

Hartstikke  lekker   

Heb jij het bedacht ? of alleen of samen  

Ik heb het samen met Manon bedacht  

Wie van Personeel gingen mee  ?  

Jennifer , Suzan, Marcella   

Wil je er nog mee over vertellen ? 

Op naar het volgende uitje met de Meiden en Sandra ( Sander )  

 

Maandag 28 maart  

Vandaag hadden we een gezellige paasbrunch met , Heliantha, Marco, Axel, Richard, 

Chrisanty, Betül, Danny, Stephan, Mariska, Mirella, Jennifer en Cecile. We hadden lekkere 

broodjes, croissantjes, paasstol, en natuurlijk eieren. De tafel was mooi gedekt en Jettie had 

een taart gemaakt.  

Vrijdag  1 April  

Vandaag doen we koken met Zonnebloem in buurthuis Amerika   

Heliantha , Remco , Saskia en ik gingen Koken met Paula en nog iemand van de zonnebloem. 

We gingen eten  koken en daarna alles opeten . Het was heel gezellig om half 9 gingen we 

met taxi terug naar WoonMere . Groetjes Birgit 

 

Op 23 april 2016 ging ik (Birgit)met mijn buurman Remco  met de taxi naar Alkmaar. 

Paula van de Zonnebloem had gezegd vinden 

jullie het leuk om een rondleiding in het AZ – 

stadion in Alkmaar te hebben .  

Ik ga nu een interview met Remco doen . 

1 . Remco hoe vond jij het ? Ging Paula ook mee 

     Leuk en Paula ging niet mee  

2. hoe was de rondleiding en wat heb je gezien ? 

   Het was leuk, de tribune , het veld , de 

kleedkamers en de douches hebben we gezien . 

3. hoe gingen jullie erheen ?  

Met de taxi en  1 jongen van de zonnebloem 

ging mee . 

4. hoe laat waren we thuis ? 

  We waren na 3 uur thuis  

5. was je toen moe ? 

Ja , ik was moe  

6. heb je nog wat gehad bij AZ.  

Ja, drinken en een koekje en een AZ - boekje En 

een AZ – Sjaal  



 

 

Zaterdag 21 mei de mudrun  

Wie deden er mee?  

Frans, Elisa, Marsha, Milou, Diana, Jennifer, Jettie, Olav, Bart, Judith, Angelique, Marcella, 

Shahayra, Mirjam, Suzan Mirella  

Wie heeft het verzonnen ? 

Eilsa en Frans kwamen met het idee om met elkaar iets sportiefs te doen omdat het leuk  is 

om ook eens iets anders Te doen dan werken en hier moet je ook goed samenwerken ! 

Waarvoor deden jullie dat ? 

We deden mee aan de mud run om geld op te halen voor het Emma kinderziekenhuis . 

vooraf hebben we ook dingen  gedaan om geld op te halen als:  vogeltaarten maken, 

Flessenbonnen verzamelen enz, daar was ook Marsha heel actief in.  

Suzan, hoe vond je het ? was je moe en spierpijn ? 

Ik vond het heel erg leuk, maar had me ook wil een beetje Vergist in hoe zwaar het was. Na 

afloop was ik heel moe En ik had veel blauwe plekken ! de spierpijn kwam die dag erna  

Wat was het leukste toen iedereen door de modder ging  en helemaal vies was !  

Soms herkende  je elkaar  niet eens, zo smerig was iedereen . het was ook  heel leuk dat 

iedereen elkaar hielp  

Vinden jullie het jammer dat wij( Jongeren )Niet dichtbij  konden kijken ?  

Ja ,  heel erg jammer ! het was een heel leuk idee dat  jullie Kwamen kijken en wij wilden 

jullie natuurlijk heel graag ook een  beetje modderig  maken  

Hoe laat waren jullie thuis ?  

We startten om 15uur. En warenaren om 18uur bij de finish uiteindelijk  zaten we om 

20.oou gezellig met elkaar aan de friettafel. Het is ons gelukt !      

 



 

 

27 mei Eemhof 

Met meerdere taxibusjes reden we gezamenlijk richting de 

Eemhof, toen we daar aankwamen moesten we wachten om de 

kaartjes te halen, deze moest Frans nog kopen. Hierna gingen we 

omkleden en een plekje zoeken in het zwembad. We hadden 

extra grote kleedruimte waar we met meerdere tegelijk in 

konden. Toen we allemaal een plekje hadden gingen we met een 

paar het water in, ik ging eerst meteen van de steile 

waterglijbaan, hierna van de groene glijbaan. Ik mocht deze keer 

niet van de banden glijbaan, omdat de mensen van de Eemhof 

dat gevaarlijk vonden, ik baalde hier heel erg van want dat is de 

leukste glijbaan die er is. Hierna gingen we een hapje eten. We 

aten patat met een snack. Ik ging ook in het golfslagbad en een 

paar keer in de stroomversnelling. De wildwaterbaan was helaas 

dicht. Aan het einde van de middag gingen we weer met de taxi 

terug naar WoonMere, de taxi’s stonden op verschillende 

plekken dus we hebben ook een stuk over het park gelopen, het 

was gelukkig erg mooi weer. Groetjes Marco 

   

 

 



 

 

28 mei gingen Sander, Saskia en ik (Betül) met de Zonnebloem naar de Apenheul. 

s’ Morgens vertrokken we rond half 10 met meerdere taxibusjes richting Apeldoorn, toen we 

daar aankwamen gingen we eerst even toiletteren. Hierna gingen wij als groepje het park in, 

de apenheul is best redelijk groot en we hebben overal rondgekeken. Er liepen ook apen los 

en die kwamen erg dichtbij. Ook waren er gorilla’s maar die waren erg ver weg. Aan het 

einde van de middag met de taxi’s weer terug, een vermoeiende maar leuke dag.  

 

18 juni Belgische middag in het NAC Birgit, Richard, Danny en ik, Heliantha zijn daar geweest. 

We hadden allemaal al een sjaaltje gekregen en een toeter. Iedereen was helemaal in het 

rood gekleed. We gingen er met de taxi heen, toen we er waren gingen we eerst wat drinken 

en kregen we hapjes, allemaal lekkere hapjes van Mora, ook hele pittige, net alsof mijn 

mond ik de fik stond. Je kon je ook laten schminken en Belgische friet eten.  Er was frisdrank 

koffie en thee.  Jean Marie Pfaff was er ook en zijn schoonzoon, en die ging optreden, je kon 

ook met ze op de foto. De eerste helft van de wedstrijd viel wat tegen, maar de tweede helft 

kwamen de rode duivels pas los en scoorden 3 keer, 

dus ons feestje van de derde helft kon beginnen. 

Om 17:30 uur konden we genieten van de BBQ met 

hamburger, worstjes, saté en speklapjes en frisse 

salades en stokbrood. Al met al, heerlijk genoten 

van een goede pot voetbal en lekkere hapjes van 

Cora van Mora en een verrukkelijke BBQ.  

27 augustus strand festival Zand 

Zoals ieder jaar gingen we ook dit jaar weer met 

WoonMere naar strandfestival Zand. We hadden 

midden op het strand een eigen rolstoel podium. 

Toen de zon fel ging schijnen kregen we parasols, 

ook kwamen ze steeds water uitdelen. Aan het 

einde van de middag ging het ook even regenen, 

gelukkig waren we goed voorbereid en konden we 

hier ons op kleden.  Er waren veel goede artiesten, 

zoals Guus Meeuwis, Douwe Bob, Kensington en als 

afsluiter was er Marco Borsato. Ook was er aan het 

einde allemaal vuurwerk. Tussendoor was er steeds 

een groep die verzoeknummers speelde. We 

hebben er ook gegeten, patat.  

 



 

 

 

6 september 

Paula belde of Inge en ik (Birgit) naar een concert in de  Stopera in Amsterdam wilde, Dat 

leek ons heel leuk . Om 5 uur kwam de taxi ons al halen , daarom ging  Theo voor ons iets 

halen bij de snackbar. Toen we aankwamen waren Paula en andere mensen daar al . voor 

mij was er een meneer om te helpen , die man had ik al eerder gezien en dat was heel leuk . 

We hebben veel gelachen . het concert was heel mooi en heel leuk, in de pauze  kregen we 

wat drinken. We waren heel laat thuis , midden in nacht Diana was gebleven om samen met 

de nachtdienst ons  snel naar bed te brengen. Volgende dag lekker uit geslapen. 

 
15 september  
Vandaag deden we een paar van 
het zorgteam mee aan een 
volleybal toernooi tegen andere 
groepen van Amerpoort en 
Sherpa. Frans had gezorgd voor 
hippe outfits en Jettie heeft ons 
wat geleerd over de regels van 
Volleybal. We waren best wel 
goed en hebben het gered tot de 
halve Finale. Helaas werden we 
toen met een heel klein verschil 
verslagen. Maar we hebben team 
WoonMere wel even goed op de 
kaart gezet! 

 
10 november  

Vandaag gingen Frans en ik naar de 
schouwburg van Almere naar de vrijwilligersbeurs. Frans had hiervoor een PowerPoint 
presentatie gemaakt. We hadden een kraampje waar we bij gingen staan. Van de mensen 
daar kregen we drinken en broodjes. Er liepen allemaal mensen rond die op zoek zijn naar 
vrijwilligers werk en wij gingen uitleggen wat 
wij bij WoonMere zoeken in een vrijwilliger. 
Ook lieten we ze foto’s zien en we hadden 
een grote foto van Birgit en het logo van 
WoonMere mee.  Ik vond dit erg spannend 
omdat ik dit nog nooit heb gedaan. Marsha 
kwam ook even langs, dit vond ik heel erg 
leuk en gezellig, daardoor vond ik het wat 
minder spannend. We hebben best veel met 
mensen zitten kletsen, ook met een oude 
meneer die wel eens naar de disco komt. Na 
de lunch ging ik weer terug naar WoonMere. 
Groetjes Heliantha 
 
 
  



 

 

19 november  
We werden door een bus van Salders opgehaald en reden zo naar 
de Ziggodome, er gingen twee vrijwilligers mee vanaf WoonMere. 
We stonden op een rolstoel podium, vanaf hier konden we over de 
mensen heen kijken en alles goed zien. We hebben heerlijk 
genoten van de muziek en er waren een heleboel bekende 
artiesten; Maan van de voice of Holland was er, die deed een 
optreden van Beyonce. Aan het einde van de avond gingen we 
weer terug naar WoonMere en toen kregen we nog een goodiebag 
met allemaal leuke dingen erin.  
 

23 november 

Vandaag was er iets bijzonders aan de hand bij 
WoonMere, terwijl alle bewoners lagen te slapen, is zelfs de nachtdienst even in slaap 
gesukkeld. Toen deze wakker werd stonden alle schoenen gevuld in de woonkamer. 
Sinterklaas had voor alle bewoners een chocoladeletter en een gedicht, wat een verrassing! 
 
15 december  
Wij zijn met Woonmeer Naar doe kerst markt geest  met doe bus van Amerpport en toen 
heeft   Marsha ons gereden. En het was wel ook wel luek maar ook wel druk en Ferry heeft 
toen ook nog wat Gekogt een DIN blaat en pot met koekjes Groetjes van Heliantha  
 

23 december Kerst in de Kelder van WoonMere.  

Vrijdag 23 december gingen een paar van  ons in de kelder eten, omdat er een Kerstdiner 

was. Ik ging met papa, mama, mijn broer Martijn en nichtjes Fenna en Tessa en Inge om 5 
uur eten. Heliantha , Marco, Saskia en haar moeder Elly gingen ook !   



 

 

De hele kelder was versierd, er was een hele lange tafel om aan te eten, Er was muziek en 

we konden kijken bij de Kerststal met Maria, Josef, baby , een ezel en een paar schapen. Er 

waren ook de 3 koningen en engelen. Ferry mocht ook voor engel spelen , hij vond heel 

super leuk. Er waren ook nog herders en nog veel meer. Er werd iets verteld van kertsmis en  

er werden veel liedjes gezongen. We  kregen allemaal lekker eten en het was heel gezellig . 

er waren wel 100 mensen. Na ons kwam er nog andere groep en toen zijn er nog een paar 

geweest van WoonMere       

kerstavond 24 december 

Dit jaar waren er op kerstavond meerdere bewoners thuis en 

hadden geen plannen. De avonddienst had toen bedacht dat we 

een soort kerstdiner hadden. We hebben samen de tafel sjiek 

gedekt en Heliantha heeft de glazen mooi gesuikerd. We hebben 

gezellig met begeleiding en bewoners samen bij de kerstboom 

gegeten.  

 

 

 

 

 

30 december top 2000cafe Richard en Marco 

2000 café geweest, wat ieder jaar in  beeld en geluid word 

opgebouwd. We gingen er met een Amerpoort bus heen, Frans reed. 

We konden er voor de deur parkeren en mochten meteen doorlopen. 

IN het café mochten we helemaal vooraan staan. Het was nog vroeg 

in de morgen, we waren er van 10 tot 11uur. Ze draaide allemaal 

muziek en we konden op een lijst zien welke muziek ze draaide, deze 

stond op een lijst en die heb ik ook mee naar huis genomen. We 

hebben er wat gedronken en gezellig gekletst en gekeken. Hierna 

gingen we weer met de bus. Toen gingen we bij de vrouw van Frans 

in een oliebollenkraam in Hilversum oliebollen halen. Hierna reden 

we terug naar WoonMere.  


