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Nieuwsflits,
Wat is er allemaal gebeurd in 2018
* Stephan en Ferry hebben een gouden medaille gewonnen op de Special Olympics
* Marco is met het Boccia team mee naar Italië geweest
* Diana is 50jaar geworden
* Remco heeft een groot feest gegeven voor zijn 30e verjaardag
* Saskia heeft haar diploma gehaald en blijft bij ons werken
* Marco heeft zijn zwemdiploma gehaald
* Danny is geslaagd met school

Overzicht uitjes en activiteiten 2018
9 maart, NL-doet, SpaceExpo
18 mei, Eemhof
8 juni, opening special Olympics
16 juni, Poort Sociaal
26 juli, disco/ roofvogel show Amerpoort
25 augustus, Zand festival
13 september, zomercarnaval
19 september, Johan Cruijfdag Amsterdam
28 september, volleybal toernooi begeleiding
12 oktober, muziekale avond en bingo buurtbewoners
9 november, vrouwenvoetbal kijken

9 maart NL-Doet Space-Expo
Vandaag gingen we met bijna iedereen naar de
SpaceExpo. Er waren ook een hoop begeleiders mee en
Paul en Theo, stagiaire Laura was ook mee. We gingen
daar een speurtocht met vragen doen, ik deed deze met
Stephanie. De vragen waren best wel moeilijk dus zijn
we gestopt en gewoon gaan rondkijken. Ik heb er een
heleboel gezien, raketten, een spaceshuttle,
maankleren en een stoeltje waar je omhoog en om laag
mee kon. We gingen er ook broodjes eten en wat
drinken, ook kregen we een Mars. Groetjes Heliantha
Zijn met alleen naar space expo in Noordwijk geweest
in Noodwijk. We weden gekoppeld aan een begeleider.
Iedereen kreeg een boekje met een speutocht over de
Ruimtevaart. Daarna hebben we een broodje gegeten
Het was een leuke dag. Birgit
8 juni opening special Olympics
Stephan, Ferry en Sander deden dit jaar mee aan de special Olympics. De eerste avond was
hiervoor een groot openingsfeest. Hier gingen we met twee Amerpoort bussen en Rosanne,
Frans en Marsha heen. Birgit, Danny, Axel, Marco, Sven en ik gingen mee.
Eerst kwamen alle provincies met de deelnemers op, Eric Hulzebos deed dit presenteren.
Toen kwam de olympische vlam en gingen ze deze aansteken. Hierna kwam Gerard Joling op
treden. We gingen dansen en heel hard meezingen en het was heel leuk! Terug in de bus
gingen we langs de mc Donalds en deze aten we in de bus op. Het was heel lang rijden dus
we waren pas heel laat huis. Stephan heeft een gouden medaille
voor handbal gewonnen en Ferry twee gouden medailles voor inline skaten. Groetjes Heliantha

18 mei Eemhof
Op vrijdagochtend gingen we allemaal op tijd eruit en verzamelen om naar de Eemhof te
gaan. We gingen met drie taxibussen die kant op. Daar stonden al een paar bewoners en
begeleiding op ons te wachten. Toen Frans de kaartjes had geregeld konden we naar binnen
en allemaal omkleden. Toen iedereen was omgekleed konden we naar het zwembad rijden
of lopen en gingen we zwemmen. Ik kreeg van de badjuf een zwemvest zodat ik bleef
drijven, dit vond ik eerst een beetje vreemd maar het was wel een fijn idee, helemaal in de
golven. We mochten alleen maar in het water als we iets hadden waarmee we konden
blijven drijven. Iedereen ging even zwemmen, en er waren een paar keer grote golven. Ik
vond het fijner als er geen golven waren, het leukste vond ik zwemmen met Marsha want
dat was gewoon leuk. Hierna gingen we patatjes eten en wat drinken. Na het eten gingen we
ook nog in het bubbelbad, ik zat in het bubbelbad met Chrisanty, Stephan, Marco, Richard,
Sven, Inge, Axel, Birgit. De andere gingen van de glijbaan af. De tijd ging zo snel dat we
hierna al weer moeten gaan omkleden en terug naar WoonMere. Het was een hele gezellige
dag! Groetjes Heliantha

26 juli, disco/ roofvogel show Amerpoort
Vanavond gingen Remco, Chrisanty, Stephan, Sven en
Heliantha met Kim en Marsha naar Baarn, hier was op het
Amerpoort terrein een roofvogelshow en een disco. Omdat
het zo warm was waren er ook kleine zwembadjes waar we
met onze voeten lekker in hebben gebadderd. Sven heeft
een roofvogeldiploma gehad. We hebben met zijn allen de
polonaise gedaan en het was erg gezellig.
25 augustus, Strandfestival Zand
Besten allen maal We zijn op zaterdag 25 Augustes Wij zijn
met Palù met die vader van ING en de vader van Birgit en met Frans en Marsha en Saskia en
met Stephanie naar het zan fest val ge weest en het was super leuk tot. Dat het boe gon te
regen en oh ja Greet gin ook nog mee met ons en toen het boe gon te regen gin Saskia als
irst trug naar woon meer en ten ik Heliantha en Sander En te we daar waar had we kim ook
nog Even gezin die was er ook en ook een paar berwooners zo als ING Remco grisanthy betul
Richard swen en Heliantha Groetjes van Heliantha
13 september Zomercarnaval Hoogland Zomercarnaval
Wij zijn bij het zomercarnaval geweest, ik vond het heel erg leuk! De taxi was een beetje vroeg,
en toen we aankwamen kregen we een slinger om onze nek met lichtjes. We waren er als eerste
van iedereen, en de band ging speciaal voor ons spelen. Toen we binnen waren kregen we
allemaal een plak cake en koffie of thee, toen ging de dj liedjes spelen. Hierna werd het alweer
drukker, een heleboel mensen waren allemaal verkleed, de mooiste verkleedde vond ik een aap,
die won ook de prijs voor het mooiste verkleed. Ook kwam de band one two trio, die vond ik ook
heel leuk! We deden de polonaise en gingen heel hard meezingen. Ze gingen ook eten en drinken
uitdelen, chips, patat, worst en ijsjes. Ik was mee, en Marco en Richard en Heliantha, Stephan en
Sven. Toen we naar huis gingen kregen we ook nog een cadeautje, een bloempot en drinken en
chips. Volgend jaar wil ik weer naar het zomercarnaval. Groetjes Remco
Naar het zomer karma val geweest met. Woon meer Dat was in Amersfoort Ten gin we met de

taxi En dat was super leuk en er waar heel boel mee zo als Richard en Stepan en Marc en
heliantha en Marsha en Roshan en Daniël en ook Ranoek

19 september, Johan Cruijfdag Amsterdam
Ook dit jaar gingen we weer op een woensdagmiddag in september naar het olympische
stadion in Amsterdam voor de Johan Cruijfdag. We gingen met Richard, Sven, Remco, Frans,
Marsha en ik (Stephan) We konden er weer aan allerlei sporten meedoen, van judo tot aan
voetbal. We kregen bij binnenkomst allemaal een shirt, deze deed ik meteen aan, Richard
sloeg deze om zich heen, de rest namen we mee naar WoonMere terug. We gingen even bij
Marco kijken bij zijn nieuwe sport, hij werd toen ook geïnterviewd door Soefian Foussani
(dat is een bekende Nederlander)Er waren nog veel meer bekende Nederlanders,
profvoetballers en artiesten. We hebben ook nog een optreden gezien maar weet niet meer
wie dat was, ook kwamen er de Nederlands kampioenen rolstoelbasketballen op het
podium. We gingen er een beetje rondlopen en hierna alweer richting huis. Ik heb die
middag zelf meegedaan met handbal en bij de Esther Vergeer foundation met voetballen
geschoten. We konden ook handtekeningen verzamelen, ik heb er ook meerdere.
Groetjes Stephan
28 september, volleybal toernooi begeleiding
Deze dag hebben Jettie, Marsha, Renuka, Kim, Suzan, Niels (van Calipso) en Frans
meegedaan aan een volleybaltoernooi van Amerpoort/ Sherpa. Met Stephan als coach
hebben we na vele mooie en bloedfanatieke potjes volleybal de finale gehaald. Helaas was
het andere team met alleen maar sporters net maar dan ook maar net iets sterker. Al met al
een leuke en sportieve avond met een mooie 2e prijs afgesloten. Frans
12 oktober, muzikale avond en bingo buurtbewoners
Vanavond hadden we een avond in het vizier, er kwamen
allemaal mensen uit de buurt en van bijvoorbeeld calypso.
Iedereen had te eten mee en we gingen met zijn allen
samen eten. Het koor ging zingen en er was een pianist.
Ook hadden we nog een bingo waar Paul nog in de prijzen
is gevallen. Het was een leuke avond
9 november, vrouwenvoetbal kijken
vrijdagavond 9 november gingen we met de Amerpoort
bus naar FC Utrecht naar de oranje leeuwinnen kijken.
Frans reed het busje, Paul, Birgit, Milou, Diana, Stephan Sven en ik zaten achterin. Frans ging
aan een agent vragen kon de bus hier parkeren, toen konden we voor de deur parkeren. Hij
ging voor ons het verkeer tegenhouden. De bewaking van FC Utrecht hielp ons naar binnen
gaan. We hadden goede plekken en konden alles zien, gewonnen met 3-0, was spannend!
Groetjes Richard
Milou kwam mij het einde van de middag van mijn werk afhalen zodat ik ook op tijd was om
mee te gaan. Eenmaal bij WoonMere hebben we snel even gegeten en hierna gingen we die
kant op. Op de heenweg naar het voetbal stonden we een aardige poos in de file, we liepen
toen vast en een hoop mensen stapte uit de auto en liepen vanaf de snelweg al naar het

stadion toe. We zaten tweede ring en goed voor het doel dus hadden een goed uitzicht. De
sfeer zat er goed in onder het publiek, het was wel koud maar daar had niemand last van.
Het publiek bleef zingen en er een feest van bouwen. Ik vond het leukste van deze avond dat
we door zijn en naar het EK mogen. Ik vind als ik eerlijk moet toegeven de vrouwen beter
voetballen dan de heren qua spel. Ik zou best wel vaker bij ze willen kijken als dat mogelijk
is.
Groetjes Stephan

