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Wist je dat..?
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Tine op 20 januari bevallen is van een gezonde
dochter; Elise! We wensen haar, Tom en Amélie
veel geluk met de kleine meid.
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Kerstpaketten
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de Leudalschuur dennenhout heeft voor €35 per m3.
Rico op woensdag niet meer naar de Koppeling gaat maar naar de
Leudalschuur.
de carnaval weer goed is gevierd dit jaar, zoals verderop in dit krantje
te zien is!
de kippen op de Leudalschuur zijn overgeplaatst naar de dierenweide.
Ze worden nog steeds erg goed verzorgd door Eva en Antoin!
Amy in februari 30 is geworden en een groot feest heeft gehouden in
Hotel het Anker!
Charlie, de kat van de Hazelaar, erg bedreven is in het vangen van
muizen!
er een nieuw lid is bij de clientenraad: Mevrouw Grotenhuis-ten
Harkel. Dit is de moeder van Adam Statema, locatie Horn.
de Koppling nog klanten kan gebruiken voor de kerstpaketten, dus
zegt het voort!

Nieuwe
babyfoto

10
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Spreuk van de maand
Zo spreekt tot het mensen-ik de wordingslust van
het wereld-zijn die, zich machtig openbarend, de
krachten van zijn wezen uit laat stromen:
Als ik in jou mijn leven uit zijn betovering kan
binnendragen dan wordt mijn ware doel bereikt.
Rudolf Steiner

20 maart: NL-doet!
Een nieuw jaar, een nieuwe klus:
Op 20 maart a.s. willen we de huidige bloementuin gaan aanplanten.
De helft van het perceel wordt aangeplant met sierheesters. Door verschillende variaties van de
heesters te planten, kunnen er het gehele jaar door bloemstukjes worden gemaakt. Dit is niet
alleen een leuke activiteit voor onze bewoners maar zo kunnen wij de marktkraam en de woon
huizen ook voorzien van een mooi stukje groen.
We hopen deze dag op een mooi eindresultaat namelijk: een aangelegd perceel van verschillende sierheesters.
Om dit te kunnen realiseren hebben wij veel handen nodig deze dag!
Wil je ons komen helpen op 20 maart? Wij zorgen
voor een leuke klus, koffie, een lunch én een onvergetelijke dag.
Meld je aan bij: Leudalschuur Elivagar
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Personeelsmutaties
Nieuw in dienst:
- Jan Passchier op Hoeve Twente
- Janina op de Lariks vanuit haar stage
- Karin Uitvlugt als weekendhulp op de Kastanje
- Tessa loopt stage op de Koppeling
en Elles op de Berk
Nieuwe vrijwilligers:
- Arthuur Massy voor op de Kastanje
- Floor Moonen voor begeleiding van Simone
- Ed Nieskens voor het tuinonderhoud op Elivagar
- Ilse Raavé voor op de Koppeling
Bert van Beem is vanaf januari gestopt met zijn vrijwilligerswerk op Elivagar, wij danken
hem voor zijn inzet.

21 maart: Open dag!
Op zaterdag 21 maart wil woon-leer-werkgemeenschap ELIVAGAR, voor mensen met een
beperking, maar vooral ook voor mensen met mogelijkheden, u van harte uitnodigen om een
kijkje te komen nemen.
Elivagar biedt zorg en ondersteuning vanuit een Antroposofische grondslag .
Op deze dag zal Elivagar de bezoekers graag ontvangen in de woonlocaties in Roggel, waar onze
medewerkers en zorgvragers klaarstaan om u te vertellen over de geboden zorg. Uiteraard staat
de koffie voor u klaar!
Vanuit de woonlocaties bestaat voor het publiek de mogelijkheid, om met het door ons georganiseerde busvervoer, onze werklocaties op De Leudalschuur Elisabethsdreef in Haelen en
ons creatief centrum De Koppeling op de Kouk in Heythuysen te bekijken. Hier zult u samen met
onze bewoners kunnen genieten van zelfgemaakte producten, de gewassen op het land, de
bloementuin en de dierenweide.
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Even voorstellen

Van Anita Manders kreeg ik de vraag om mij even voor te stellen. Mijn naam is Fred Bekenkamp, ben
geboren in Brunssum, woon in het prachtige Twente en werk sinds 1 juni 2013 als manager inkoop,
facilitaire en technische dienst bij Care Shared Services oftewel CSS. CSS is een zusterbedrijf van
DeSeizoenen en zorgt voor allerlei zaken die DeSeizoenen nodig heeft. Daarbij kun je denken aan de
salarisadministratie en personeelszaken, maar ook de schoonmaak en technische dienst.
Mijn achtergrond is divers, na een technische studie (elektro- en autotechniek) heb ik 15 jaar als technisch beroepsmilitair gewerkt in binnen- en buitenland. De eerste jaren gewoon in een groene overall
als monteur met in het begin zwarte handjes van het sleutelen en langzaam maar zeker steeds schonere handen omdat ik zo af en toe bevorderd werd. De laatste jaren in het leger was ik werkzaam bij
de inlichtingendienst MIVD. Daar heb ik met name heel veel wiskundige puzzels opgelost en o.m.
Russisch geleerd. In diezelfde periode ben ik belastingrecht gaan studeren in mijn eigen tijd. Dat leidde
tot het opzetten van een eigen fiscaal, juridisch advieskantoor in 1996 naast mijn werk bij defensie. In
1998 verliet ik defensie, maar ik kon nog niet echt eten van mijn bedrijf(je). En in dat zelfde jaar werd
mijn zoon en beste vriend Kevin geboren. Daarom werd ik parttime facilitair manager in de ouderenzorg. In 2002 was mijn bedrijf volwassen en stopte ik met mijn nevenactiviteiten in de zorg. Toch was
het al snel zo dat mijn netwerk mij wist te vinden en ik gevraagd werd voor de reorganisatie van een
keuken in een bejaardenhuis en een domoticaproject in Friesland. Dit laatste was het eerste experiment van het ministerie van VWS om zorg en wonen los van elkaar te trekken. Iets dat we nu als normaal ervaren.
In 2008 verkocht ik mijn bedrijf en heb ik een tijd als interim financieel manager gewerkt in de Jeugdzorg en ben ik financieel en algemeen directeur geweest van een aantal commerciële bedrijven die
altijd in de zorg actief waren. Hierdoor heb ik in diverse Europese landen in de (thuis)zorg kunnen
meekijken. Van Zweden tot Italië en van Engeland tot Oostenrijk.
Sinds 2004 was ik steeds meer geinteresseerd geraakt in spiritualiteit. Ik volgde o.m. een cursus Reiki
en dat leidde tot nieuwe inzichten. De interesse groeide en in 2013 besloot ik als directeur te stoppen
en mij alleen nog te richten op werk dat om mensen draait. Toen de functie die ik nu mag vervullen op
mijn pad kwam en ik zag hoe mooi het was (en is) wat de Zorg vanuit de antroposofische gedachte van
DeSeizoenen voor de mensen doet, raakte mij dat gewoon en ben ik dankbaar en trots dat ik daar vanuit mijn functie een bescheiden bijdrage aan mag leveren. Ik kijk met veel respect naar de Zorg en de
wijze waarop vanuit de antroposofische gedachte mensen worden begeleid.
CSS is bezig om langzaam maar zeker te groeien tot een volwaardige dienstverlener. Vergelijk het met
een huis bouwen. Eerst was er een tekening en langzaam maar zeker zijn er muren en zelfs een dak.
De binnenmuren staan er, maar er zijn nog heel wat zaken die nog afgemaakt moeten worden. Stap
voor stap bouwen we aan de afwerking. Soms gaat dat snel en soms wat (te) langzaam. En af en toe
valt er een muurtje om en moeten we het opnieuw of zelfs helemaal anders doen. Als het huis klaar is
dan moet er een plek zijn voor allerlei medewerkers die mee willen en kunnen werken aan de
dienstverlening voor DeSeizoenen en zelfs andere klanten. Maar ook al is het huis een keer klaar, het
is nooit af. Er blijft altijd wel wat te verbeteren.
ELIVAGARNIEUWS
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Daarnaast zijn we met CSS zijn we op weg om steeds meer de verbinding te zoeken tussen mensen die een achterstand tot de arbeidsmarkt hebben. We doen dat door het zogenaamde “buddy
principe”, oftewel CSS medewerkers werken samen met en begeleiden mensen die een achterstand tot de arbeidsmarkt hebben. Daarbij proberen we bij onze medewerkers vanuit de antroposofische gedachte te kijken naar wat iemand wel kan en niet wat men niet kan. Op deze wijze
snijd het mes aan twee kanten en kunnen we jullie efficiënter en beter ondersteunen. Daarbij hebben we jullie nodig om de samenwerking vanuit begrip en respect naar elkaars werk te organiseren. Luisteren naar jullie helpt mij om CSS te verbeteren. Maar ook kunnen uitleggen hoe en
waarom zaken soms zo lopen kan bij elkaar begrip opleveren. Daarbij vergelijk ik CSS vaak met
een olietanker. Om te stoppen heb je een lange weg nodig door de massatraagheid van het schip.
Dan lijken recreatieve speedbootjes vaak een oplossing, maar kunnen ongewenste en zelfs soms
gevaarlijke situaties ontstaan. Per saldo proberen we vanuit CSS “zo onzichtbaar mogelijk” aanwezig te zijn om jullie werk zoveel mogelijk te ondersteunen. Vaak gaat dat goed, soms ook niet. Daar leren
we van en proberen we het te verbeteren. Want alleen
door met elkaar de verbinding te zoeken en met elkaar
kritisch te blijven kunnen we elkaars werk samen ondersteunen.
Hartelijke groet,
Fred Bekenkamp
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Berichtje van Nic
Beste mensen,
Het voorjaar komt eraan. Her en der komen de eerste bloempjes boven
de grond en de knoppen aan de takken staan werkelijk op springen om
zich aan de wereld te laten zien.
Zo bruist het ook op Elivagar..
Op Hoeve Twente wordt hard gewerkt om de groentetuin op orde te
krijgen. De singel wordt gesnoeid en de tuinkas wordt zo snel mogelijk
opgebouwd.
De bewoners zie ik zelfs vaker in het weekend op Hoeve Twente om de
dieren te verzorgen.
Ook op de Leudalschuur wordt heel hard gewerkt en er is zelfs zoveel
hout gekloofd dat ze naarstig op zoek moesten naar nieuwe afzetgebieden. En wisten jullie dat op 20 maart tijdens NL doet er zich al 10 mensen
hebben opgegeven om de bloementuin mee aan te leggen.
Ook de koppeling is heel actief bezig en een nieuwe klant aan het zoeken
voor de prachtige cadeau pakketten.
Ik heb in ieder geval veel positieve reacties mogen ontvangen over de pakketten die we als werknemer allemaal mochten ontvangen.
Ik heb veel waardering voor alle dingen die gebeuren en hoe dit allemaal
opgepakt wordt.
20 maart is NL doet dag en mocht je hier een bijdrage aan willen leveren
dan meld je aan bij de mensen van de werkschuur Leudal.
21 maart is open dag op Elivagar en ook daar is iedereen van harte welkom.
Hopelijk kan ik jullie op een van deze dagen ontmoeten.
Hartelijke groet,
Nic Krekels
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Het carnavalsfeest gaat over in de 40 daagse vasten. Deze voorbereidingstijd is een tijd van inkeer, van naar binnen gaan, en wordt voorafgegaan door een feest, dat een totaal naar buiten
gaan is 'HET CARNAVALSFEEST'. Aan het eind van de vastentijd is een feest dat weer naar buiten
gaat. 'PASEN' In deze tijd beleef je heel duidelijk een stukje van de ademhaling van het jaar. De
kersttijd was meer inademing, de carnaval uitademing, de vasten inademing en de paastijd uitademing. In de carnavalstijd kun je het naar buiten gaan als het ware beleven als een meegaan
met de natuur. De planten en bloemen willen in deze tijd ook naar buiten. Ze geven zich meer en
meer over aan de wereld. Als je goed carnaval viert kun je als mens ook meer naar buiten gaan.
De stijging van de temperatuur en het lengen van
de dagen maakt dat ook mogelijk.

Vrijdag 13 februari.
Om 19.30 uur wordt op de Kastanje dan eindelijk Carnaval gevierd. De bewoners
van de Berk zijn hierbij uitgenodigd. Ed, onze disjockey van vanavond heeft de stereo al getest. En met de Carnavalsmuziek van Mirjam wordt de Berk welkom geheten. In het uurtje van vieren heeft Ed werkelijk voor een sfeer gezorgd. Er wordt
door iedereen gedanst. Zelfs de polonaise komt er aan te pas. Iedereen geniet van
deze avond. En om 20.30 uur, na
de vele Fotoshoots, ging de Berk
voldaan naar huis. En de bewoners van de Kastanje? Die
hebben het er nu nog steeds
over hoe gezellig het wel was.
Carnavalsgroet, Ed Wijhers.
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Ruiken, voelen, proeven…… Voorjaar!

Ergens in de afgelopen week, vroeg in de ochtend, rook ik het weer: voorjaar! Het is zo’n
geur, die je niet kunt omschrijven, maar als hij er is, herken je hem meteen. Er zit dan ineens
iets anders in de lucht als de kou en de wind die je gewend bent. Er komt een warme geur
mee, die je herkent als “ het voorjaar”.
De vogelgeluiden veranderen al eerder, ze klinken anders dan in de winter, het zijn er ook
meer en vrolijker…..dat sluipt er zo in en je merkt het na een paar dagen niet meer op. Ook
andere dieren lopen al voor het voorjaar uit: hebben jullie de enorme hoeveelheid molshopen
niet gezien? En zelfs de huisdieren hebben wel eens last van lentekriebels. Het rode katertje
van de buren, sprint met een schuine staart onze kersenboom in, omarmt boven in de boom
een tak, kijkt wild om zich heen en schijnt dan te denken: hoe ben ik hier nou terechtgekomen? Voorjaar?
Als je de tijd hebt en neemt, kun je met al je zintuigen gaan genieten…het is gezond om mee
te bewegen met de seizoenen (met Deseizoenen?), stil te staan bij al die duizenden kleine veranderingen in de natuur, op de bodem, in het water, in de lucht, overal. Zonder deze natuur is
er geen eten en geen drinken, geen zuurstof……..geen mens?
Voor mijzelf luidt dit voorjaar ook een andere verandering in: ik heb eind vorig jaar na lang
dubben besloten om minder te gaan werken en meer toe te geven aan de vraag die mijn lichaam al een tijdje stelt: meer rust. Helaas betekent dat, dat ik mijn uren op Elivagar inlever en
overdraag aan een nieuwe medewerk/ster cultuur, religie en jaarfeesten.
Ik wens iedereen op Elivagar alle goeds en hoop af en toe nog eens terug te mogen komen!!

Lieve groet, vooral aan alle bewoners!
Ine Muller
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Toon bedankt!

Allerliefste Toon, via deze weg willen we je hartelijk bedanken voor:


















Je engelen geduld, je zachtheid en gezelligheid.
Alle muren die je hebt bijgewerkt omdat wij niet kunnen sturen met de rolstoel.
Meehelpen met alle woonkamers leeghalen op het moment dat de vloeren
een onderhoudsbeurt kregen.
Het eeuwige gesjouw met kasten die voortdurend een nieuwe plek krijgen
binnen de organisatie.
Je dienstverlenende extra taxiritjes voor bewoners en ouders wanneer dit
noodzakelijk was.
Alle muren die jij weer een fris kleurtje hebt gegeven.
De creatieve oplossingen die je had voor kleine probleempjes.
De kopjes koffie/ en thee en cuppie soep die je voor de dames en heer op
kantoor op kantoor verzorgde.
De geïmproviseerde kerstbomen die je spoorslags maakt.
Je kritische blik in het (financiële) management waarbij de zorgvrager altijd
voorop stond.
De muizen opruimen die Charlie ons cadeau deed.
Het water eindeloos controleren op legionella zodat onze bewoners zeker
niks oplopen!
De aimabele en geduldige relatie met onze verhuurster.
De keren dat WIJ hier de moed niet voor hadden.
De keren dat je naar de stort reed met andermans Rommel.
Je bewondering voor je vrouw May.
De trotsheid op je kinderen waar je ook nu nog je vaderhart heel dicht bij
hebt.

Geniet van de lange wandel- en kanotochten en al je andere hobby’s waar je nu
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Gezocht: klanten Koppeling

Dag allemaal,
De Koppeling heeft een nieuwe externe klant nodig om cadeaupakketten/
kerstpakketten voor te maken.
In 2015 kunnen ze helaas niet meer aan de slag voor het ziekenhuis, dus er moet een
nieuwe klant gevonden geworden.
Iedereen mag hier over nadenken en de suggesties mogen jullie doorgeven aan de Koppeling. Hieronder zijn twee van de voorbeeldpakketten te zien, maar het kan nog alle
kanten op qua inhoud!
Dus ken je iemand met een bedrijf en diegene heeft bijvoordbeeld kerstpakketten
nodig? Of wil je meer informative of voorbeelden? Stuur hem door naar de Koppeling!
Namens de Koppeling:

Wie o wie is
deze knappe
dondersteen?!

Bedankt!
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Hebben jullie kunnen raden wie er op de baby foto stond in het vorige krantje?

Interview Georgette Huijgen
Naam: Georgette Huijgen
Werklocatie: Koppeling
In dienst gekomen op: Oktober 2009
Geboortedatum: 4 Oktober 1973 ( Wereld dierendag )
Geboorteplaats: Haelen
Kinderen: Ja, 2 kinderen Loéd is 8 jaar en Puk die is 7 jaar
Huisdieren: Heel veel spinnen
Sport: Ja, ik zwem
Hobby’s: Naar de bioscoop gaan vind ik leuk en shoppen en zwemmen
Favoriete kleur? Grijs/Blauw, vergrijst groen, lalandia groen
Bespeel je een instrument? Ik kan een beetje blokfluit
Favoriete muziek of lied: Ik heb bij elke gebeurtenis wel een favoriete liedje
Favoriete tv programma: Nee, maar kijk wel heel veel tv of uitzending gemist
Favoriete boek: Nee, maar wel een favoriete schrijfster en die is Karin Slaughter
Favoriete vakantie bestemming: Denemarken, vorig jaar op vakantie geweest
mooiste vakantie tot nu toe
Favoriete eten: Volgens Sinja is dat friet. Maar voor Spinazie mag je me elke dag wakker maken
Waar hou ik niet van eten: Spruiten, mosterd soep en witlof
Waar hou ik niet van: Onderbroken worden als ik wat vertel
Als ik een dier was wat ben ik dan? Een clownvis
Grootste blunder ooit: Heel veel, zou ik zo niet weten.
Waar ben je trots op? Op mijn kinderen en op mijn ontwikkeling van het laatste jaar.
Je grootste wens (toekomst droom?): Dat mijn kinderen een rijk en voorspoedig
leven hebben
Als ik de loterij wint dan ga ik: Een ecohuis bouwen
Wat wil je verder kwijt? Dat het leuke vragen zijn en dat
Manon het goed doet.
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Op zaterdag 21 maart wil woon-leer-werkgemeenschap ELIVAGAR, voor mensen met een
beperking, maar vooral ook voor mensen met mogelijkheden, u van harte uitnodigen voor een
kijkje te komen nemen.
Elivagar biedt zorg en ondersteuning vanuit een een Antroposofische grondslag.
Op deze dag zal Elivagar de bezoekers graag ontvangen in de woonlocaties in Roggel, waar onze
medewerkers en zorgvragers
klaarstaan om u te vertellen over de geboden zorg. Uiteraard staat de koffe voor u klaar!
Vanuit de woonlocaties bestaat voor het publiek de mogelijkheid, om met het door ons
georganiseerde busvervoer, onze werklocaties op
De Leudalschuur Elisabethsdreef in Haelen en ons creatief centrum De Koppeling op de Kouk in
Heytuysen te bekijken. Hier zult u samen met onze
bewoners kunnen genieten van zelfgemaakte producten, de gewassen op het land, de bloementuin
en de dierenweide.

Bent u geïnteresseerd, dan wil Elivagar u van harte ontmoeten tussen 13.00u-16.00u op 21 maart
op Koppelstraat 19, 6088 EM Roggel.

Elivagar is onderdeel van DeSeizoenen. DeSeizoenen, locatie Elivagar in Roggel biedt zorg
aan (jong) volwassenen met een beneden gemiddeld intelligentieniveau. Wij werken en
leven in kleine leefgemeenschappen vanuit de antroposofische visie. Dit betekent dat
we ieder mens als uniek individu met een gezonde individuele kern benaderen en willen
bijdragen aan de optimale ontwikkeling van ieder mens. Elivagar gaat altijd samen met de
(jong)volwassene op zoek naar het woonhuis en werkgebied waar de (jong)volwassene
zich het beste thuisvoelt en waar de meeste kansen liggen voor de ontwikkeling van hem
of haar in het bijzonder.
Naast de zorg voor (jong)volwassenen met een verstandelijke beperking biedt
Elivagar zorg aan jongeren met een licht verstandelijke beperking icm psychiatrische
problematiek. Op de woongroepen voor deze jongeren wonen maximaal 8 jongeren
met elkaar. Uitgangspunt is het creeren van een woonomgeving waar het groeien naar
zelfstandigheid centraal staat. Het ontwikkelen van talenten, vaardigheden op basis van
persoonlijke krachten, is het belangrijkste. Op het moment dat jongeren zelfstandig gaan
wonen kan een beroep worden gedaan op begeleiders vanuit Elivagar voor ambulante
hulp.
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