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Wist je dat..?
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De geit van de werkschuur zovaak is ontsnapt door over het hek te
springen ,dat hij nu is verhuisd naar Neer.
Er dit jaar drie huizen (Hazelaar, Berk, Lariks) een midweek op bewonersvakantie gaan?!
De Kastanje allemaal leuke uitstapjes doet verspreid over de zomer.
Charlie de kat ons deze zomer goed bezig heeft gehouden met het redden van eendenkuikentjes. Gelukkig konden we er een aantal weer terugzetten in de beek.
Er een babyboom is geweest op Elivagar! Op de volgende pagina staan
alle kersverse ouders en baby’s.
Op 5 juli de harmonie van Roggel op het plein heeft gespeeld, en dit
een doorslaand success was ondanks het warme weer!
Het plein van Elivagar leuk is aangekleed met nieuwe bloembakken met
fruitboompjes er in.
Suthendran 5 weken op bezoek is geweest bij zijn familie in Londen. Hij
heeft hier een super tijd gehad en 5 weken niet gerookt!
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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

Elivagar babyboom!
Er zijn de afgelopen 3 maanden maar liefst 4
college’s bevallen van een prachtige baby!
Bij deze willen we feliciteren;


Ingrid Timmermans en Carlo Beeks met de geboorte van hun dochter Anne 23 mei!



Inge Wouters en Rogier van Hoven met de geboorte van hun dochter Sara 17 juni!



Wendy en Geert van den Beucken met de geboorte van hun zoon Guus 29 juni!



Anita en Peter Greijmans met de geboorte van hun dochter Lotte 7 juli!
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Will Egelmeers is de nieuwe huismeester. Hij vervangt
Toon Servais daar deze met pensioen is.
Anita Manders zal tijdens haar zwangerschapsverlof op de
VG woon- en werkgroepen worden vervangen door Jan
Passchier voor 16 uur per week. De LVG woon– en
werkgroepen zal Nic Krekels vervangen.
Inge Wouters zal tijdens haar zwangerschapsverlof
vervangen worden door Janneke van Seggelen voor 16 uur per week.
Sandra Slagveld werkt voor de zwangerschapsvervanging van Wendy v/d Beucken
tijdelijk op de Leudalschuur.
Taoufik Fashi heeft team LVG verlaten.
Karin Uitvlugt is gestart als weekendhulp op de Kastanje.
Laura van der Sterren is naast haar stage ook weekendhulp op de Kastanje.
Aniek Giesbertz werkt voor een groot gedeelte van haar contract op de Kastanje.
Femke van Veen medewerker cultuur en religie zal worden voor 8 uur per week voor
de LVB-tak per 15-6-2015. Annie van de Venne deze taak op zich zal nemen voor de
VG-tak.
Tine Bex keert medio juli terug van haar zwangerschapsverlof.

Het is weer tijd voor……..

Een gezellige Barbecue-avond !!

Datum:

Vrijdag 31 juli 2015

Tijdstip:

16.30u - 22.00u

Locatie:

Binnenplaats op Koppelstraat 17, Roggel.
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Berichtje van Nic

Beste mensen,
Het is volop zomer in Nederland. De zon schijnt en vele van jullie zijn zich voor aan het bereiden op
een welverdiende vakantie. Mogelijk zijn sommige van jullie al geweest en hebben anderen nog een periode in het verschiet. Voor eenieder om te beginnen een hele fijne zorgeloze vakantie gewenst. Geniet
ervan.
In deze periode waarin medewerkers afwisselend vakantie nemen, vraagt dit van de werkende medewerkers om toch een tandje bij te zetten en inzet te plegen om vakantie voor iedereen mogelijk te
maken. Iedereen dank voor jullie creatieve bijdrage hierin. Probeer er met de cliënten een paar gezellige
weken van te maken met ruimte voor leuke activiteiten of uitstapjes.
In de afgelopen weken is er op het terrein van Elivagar enige overlast geweest. Kabels zijn getrokken en
buiten is er graafwerk verricht. Eindelijk komt het einde hiervan in zicht. Nog even en dan hebben we
een nieuwe gecertificeerde brandmeldcentrale nieuwe telefonie en het Wifi zal ook volledig geïnstalleerd zijn. Het zal even wennen zijn maar dan kunnen we er weer jaren tegenaan.
Er zijn in de afgelopen maanden ook weer vele activiteiten georganiseerd door onze jaarfeesten commissie. De mooie uitvoering van het St Jan, picknicken-schilderen, samen brunchen, de Harmonie kwam
ons verblijden met een concert op het binnenterrein, is hierbij ontstaan. Heel gezellig allemaal. Complimenten voor ieders bijdrage hierin.
Ook de werkgebieden zijn volop bezig met datgene wat in het voorjaar gezaaid is om te oogsten. Wil
je een keer lekkere tomaten eten bestel deze dan op Hoeve Twente.. en voor een mooi veldboeket
moet je zeker bij de Leudalschuur aankloppen. Een leuk initiatief van de Koppeling/Kastanje om
hartjes te verkopen voor het goede doel.
De LVB tak heeft een nieuwe woonlocatie in Horn gekregen, waar iedereen hopelijk erg tevreden mee
is. Ook zijn er opnieuw een 2tal cliënten zelfstandig gaan wonen die met wat hulp van onze ambulante
begeleiders werken aan de verdere uitgroei van volledige zelfstandigheid.
In de komende weken zal ik de resultaten vanuit het clienttevredenheidsonderzoek met jullie gaan bespreken om samen te zoeken naar de verbeterpunten. Ik ben blij met het resultaat en onze clienten zijn
gelukkig het meest tevredenen van al degene die aan het onderzoek hebben meegedaan. In een rapportcijfer geven de cliënten de zorg op Elivagar een ruime zeven. Uiteraard zijn er ook verbeterpunten
benoemd en daar gaan we met zijn allen natuurlijk mee aan de slag.
Natuurlijk wil ik ook graag de collega’s en hun partners feliciteren die het afgelopen jaar (opnieuw)
moeder en vader zijn geworden. Veel gezinsgeluk toegewenst met jullie kinderen.
Tot slot hoop ik dat iedereen een hele fijne zomer zal hebben en jullie met hernieuwde energie weer
te ontmoeten binnen Elivagar.
Nic Krekels
ELIVAGARNIEUWS
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Jaarfeesten

Ook dit voorjaar heeft de jaarfeestencommissie weer flink zijn best gedaan om leuke
dingen te organiseren voor de feestdagen. Hieronder volgt een impressie van een
aantal van deze activiteiten:

Paasbrunch

Koningsdag
Ondanks het matige weer, wel droog maar fris en veel wind, hadden wij een super gezellige Koningsdag! Nadat iedereen in de vissenkom had verzameld werden we één voor één gekroond met
een heuse gouden kroon. Daarna vulde we onze buikjes met broodjes knak en een lekker drankje.
Vervolgens gingen we van start met het spellencircuit, dit bestond uit; koek happen, waterpistool
schieten, sjoelen, wie heeft de hoogte stapel, memory, punten gooien in cirkel, spijkerslaan en zoenenhappen.
Het was een hele ‘happening’ en er werden onwijs veel punten gescoord en opgeschreven op de
scorekaart. Suthendran hield ons steeds voor de gek door bij elk spel met een grote glimlach ‘nee’
te zeggen en vervolgens bloedserieus aan de slag te gaan. Manon (de winnares van deze dag) gooide
als enige de felbegeerde 100 punten in de cirkel. Roy was een super memoriespeler en kende het
hele koningshuis bij naam en toenaam. Johanna vond de negerzoenen erg ‘lekker!’ Na afloop was er
de prijsuitreiking met een drankje en iets lekkers.
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Op donderdag 14 mei zijn we met in totaal 20 mensen naar de Houtsberg in Leveroy geweest
voor een middagje picknicken en schilderen in de natuur.
De avond/nacht voordat deze dag was hebben Manon en Amy samen met Will eieren gepeld voor
de eiersalade en fruit gesneden voor de heerlijke fruitsalade. Top gedaan dames!!
De bus en caddy werden volgeladen met lekker eten, drinken, schildersspullen en spelletjes.
Daar gingen we dan… bepakt en bezakt op pad!
Velen gaven aan op deze mooie plek in de natuurlijk helemaal tot rust te komen.
Het was dan ook een prachtige plek (zie foto’s) midden in de natuur met veel bomen, gras en
gezellige picknickbankjes.
Er werd gepicknickt op bankjes, maar natuurlijk ook op dekens op de grond. Iedereen zocht zich
een mooi plekje op in de zon of in de schaduw. Een heerlijke fruitsalade, broodjes met eiersalade
en lekkere puddinkjes werden gegeten. Dit was voor iedereen genieten.
Nadat we hadden geluncht kwamen de schilderijtjes en verfspullen uit de tas. Iedereen heeft een
mooi schilderijtje gemaakt en mee naar huis genomen om te bewaren op de eigen kamer of om
het aan iemand te schenken. Het waren erg mooie kunstwerken!!Ook was er tijd voor leuke
spelletjes; met een bal overgooien, kruisje bolletje op een
groot zeil, tennissen… Voor ieder wat wils. De foto’s liegen
er niet om; het was een prachtige, zonnige, gezellige Hemelvaartsdag waar iedereen met volle teugen van genoten heeft!
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Serious Request zet zich ieder jaar in voor projecten van het Rode Kruis. 3fm dj’s sluiten zich
6 dagen op in een glazen huis en komen hier op kerstavond weer uit, daar draaien ze dag en
nacht plaatjes in ruil voor donatiegeld.
Buiten het glazenhuis wordt er ook veel geld in gezameld op verschillende manieren. Omdat
Serious Request nu voor het eerst in Limburg is willen wij hier ook deel van gaan uitmaken. In
december 2015 zal namelijk het glazenhuis in Heerlen staan. In de week voor kerst vragen
3FM en het Rode Kruis aandacht voor jongeren die moeten overleven onder de meest extreme
omstandigheden in Syrië, Zuid-Soedan, Jemen, de Centraal Afrikaanse Republiek en Gaza/
Westelijke Jordaanoever. The next generation verdient toekomstperspectief, maar daarvoor is
wel opleiding en persoonlijke ontwikkeling nodig. Voor deze stille ramp, deze miljoenen kinderen en jongeren, zamelen de DJ's van 3FM samen met de rest van Nederland geld in.
Op de Koppeling worden mooie vilten hartjes gemaakt door de deelnemers. Deze hartjes willen wij gaan verkopen om uiteindelijk zo veel mogelijk geld op te halen. Het eindbedrag willen
we dan gaan doneren bij het glazenhuis.
De verkoop start al bij de jaarlijkse barbecue van Elivagar, vrijdag 31 juli a.s. Ook willen we zoveel mogelijk familieleden, vrienden, kennissen en buren stimuleren om een vilten hartje te kopen. Op deze manier hopen we een groot bedrag bij elkaar te halen.
STEUNEN JULLIE ONS MET DIT INITIATIEF EN KOPEN JULLIE OOK EEN HARTJE
De vilten hartjes kosten per stuk € 3,00.
Bedankt namens de Kastanje
Voor contact Tel: 0475-390524

“ Ik kwam, ik spon, ik overwon”

Charlie
Onze kat is een leeuw, in een jungle van struikjes...
De dromen van de kat,
zijn met muizen gevuld.

ELIVAGARNIEUWS

JAARGANG

2,

NR.

5

PAGINA

9

Kastanje naar de bioscoop!

Hoeve Twente!

Fotoshoot op Hoeve Twente!
Op de Hoeve zijn we met de jongeren bezig om iets
moois op te bouwen. We zijn bezig met het opzetten
van een nieuwe groente tuin en ook een kruidentuin.
Verder wordt er veel zorg besteed aan de verzorging
van onze dieren. Een tweetal paarden, een ezel een
schaap en een paar geiten. Er zijn ook kippen die heerlijke eitjes leggen. Iedereen draagt op zijn of haar manier
bij aan het steeds mooier worden van de Hoeve. Dit was
reden genoeg voor Frank (de man van Hellen Crienen)
om de Hoeve eens positief in het daglicht te zetten. Hij
volgt een foto-opleiding en voor een van de opdrachten
van school is hij een tweetal dagen met enkele van de

jongeren in de weer geweest om de Hoeve maar
vooral ook de jongeren en hun werkzaamheden
op hun mooist vast te leggen. Een geslaagd project wat zeer mooie foto's opgeleverd heeft.
Kom gerust eens een kijkje nemen bij Hoeve
Twente!
Site Frank Crienen: www.pplphotography.nl

PAGINA

10

Nieuwe babyfoto

Wie o wie is
deze dame?!

Raad de snoepjes!!
Deze snoeppot is door Manon (Hazelaar) gevuld
met lekker snoepjes.

Jullie mogen raden hoeveel snoepjes dit zijn!
De bewoner die het dichtst bij het goede aantal
zit wint de snoeppot met snoepjes!
Begeleiders kunnen de aantallen verzamelen en
dan doormailen naar Janna!

Maandag 3 augustus wordt de
winnaar bekend gemaakt.

ELIVAGARNIEUWS

JAARGANG

2,

NR.

5

PAGINA

11

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

Interview Nic Krekels.
Door Manon Jacobs!
Naam: Nic Krekels
Functie: Locatiemanager Elivagar Roggel en Corisberg Heerlen.
In dienst gekomen op: 1 maart 2008.
Geboortedatum: 8 april 1958.
Geboorteplaats: Grashoek, gemeente Helden.
Kinderen: Twee kinderen, Rens en Jelle.
Huisdieren: Twee poezen.
Sport: Wandelen en wielrennen en tuinieren.
Hobby’s: Tuinieren, klussen, fietsen, glas in lood ramen maken en werken.
Favoriete kleur? Lichtblauw.
Bespeel je een instrument? Vroeger wel, nu niet meer.
Favoriete muziek of lied: Ringbovelli van de Love Affair.
Favoriete tv programma: Spannende films.
Favoriete boek: Ik lees alleen op vakantie en dan lees ik graag thrillers.
Favoriete vakantie bestemming: Griekenland!
Favoriete eten: Asperges
Waar hou ik niet van: knakworsten.
Waar hou ik niet van: Ik hou niet van ruzie maken.
Als ik een dier was wat ben ik dan? Jan van Gent, een hele grote meeuw.
Waar ben je trots op? Op alle mensen die wonen en werken bij Elivagar en Corisberg en
natuurlijk op mijn vrouw en kinderen.
Je grootste wens/ Als je de loterij wint dan ga je: Dan ga ik voor mijn kinderen een huis
kopen.
Wat wil je verder kwijt? Dat ik trots ben op de bewoners en medewerkers van Elivagar en
de Corisberg!

