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 Luuk (Kastanje) op de 90e verjaardag van zijn oma, oom is geworden 

van nichtje Liz!  

 Rina Kerren, Kim v/d Maat, Chantal v/d Homberg en de vriendin van 

Remco Haldermans zwanger zijn!  

 Er een ouderavond is geweest op 29 februari waar Merlijn Trouw 

gastspreker was en uitleg gaf over de antroposofie. 

 Jan en Manon hebben geruild van woonhuis. Manon woont nu op de 

Berk en Jan op de Hazelaar. 

 Er op de Berk nu 7 bewoners wonen.  

 Aurora en Holly gaan verhuizen, zij zelfstandig op de PHS1 gaan wo-

nen en hiermee de eerste cliënten vanuit de VG zijn die uitstromen 

naar zelfstandig wonen. 

 Manske de Bruijn een hondje heeft gekregen, met de naam Luna. 

 We een mooi afscheid hebben gehad van Inge Wouters en we haar 

nogmaal willen bedanken voor alles! 

 Er super hard is gewerkt op de Leudalschuur tijdens NL-Doet! 

 Het plein een mooie opknap beurt krijgt. 

Pasen 14 
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Spreuk van de maand 

E L I V A G A R N I E U W S  

 

 

 

 

In de Cliëntenraad is besloten om het plein van Elivagar een opfrisbeurt te geven.   

Het begin hiervoor is al gemaakt, onder toeziend oog van Charlie de kat en Bo en Harry de 

eenden (die elke lente terugkomen naar het plein) 

  

Opfrisbeurt  

Vriendschap is een tuintje 

Waar 1000 bloemen bloeien 

Ik wens dat in- en rond Elivagar 

Ook zo'n bonte pracht zal groeien 

Een plek vol warmte 

In de 4 huizen 

Een plek om te zeggen 

'Dit is je thuis'.  

    Manon Jacobs 
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Personeelsmutaties 

E L I V A G A R N I E U W S  
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Even voorstellen... 

 Willem Dol als eindverantwoordelijke wekleider op de Leudalschuur het team versterkt.  

 Janou Peeters is als BBL-er gaan werken op de Leudalschuur. 

 Joop Sitanala is aangenomen als begeleider op de LVG 

 Karin Uitvlugt gaat de zwangerschapsvervanging van Rina invullen en Janna neemt tijdelijk de 

OPV-taak van Rina waar. 

 Kim v/d Maat is zwanger, zij verwacht in juli haar kindje.  

 Eefje v/d Meijden gaat de zwangerschapsvervanging van Kim invullen, Angeline neemt tijdelijk 

de OPV-taak van Kim waar.  

 Laura Demarteau weer terug is van haar zwangerschapsverlof 

 Babs v/d Heuvel zal de neventaak als arboverantwoordelijke invullen. 

 Vicky een aanvullende opleiding SI-therapie volgt, zij voert ook ergo-taken uit op de locatie. 

 Janina gaat het team van de Berk versterken 

 Mike Paus is als stagiaire op de Hoeve gaan werken voor 32 uur per week 

 Loes Pijnenburg heeft een mooie stage op de Koppeling voltooid 

 Femke Sampers is buiten stagiaire op de Lariks nu ook weekendhulp op de Kastanje.  
 Er momenteel 2 vacatures voor de Hazelaar staan als begeleider voor 16 uur per week en 1 

vacature voor de zwangerschapsvervanging van Chantal v/d Homberg op de LVG 

 Simone Verdonschot als vrijwilligster gestopt is op de Hazelaar, zij momenteel een lange reis 

aan het maken is.  

 Thijs van de Munckhof zijn plek op de Lariks heeft gevonden als vrijwilliger, hij zijn uren uit 

wil breiden 

 Inge Wouters is uit dienst 

 Jan Passchier is uit dienst 

 Linda van Heesch is uit dienst 

Hallo ik ben Jan Ramaekers, 

  

Ik ben 26 jaar kom uit Weert.  

 

Houd van gamen en een beetje tv kijken en tuinieren  

Ik heb een zus Linda en ik heb twee vaders en twee 

moeders ik heb drie oma’s waar van een in Engeland.  

Ik heb even op de Berk gewoond en woon sinds kort 

op de Hazelaar in Roggel. Ik heb leuke huis genoten, 

ze zijn heel aardig.  

En sinds kort ben ik aan het werk bij de Leudal 

schuur.  

 

Groetjes Jan 
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E L I V A G A R N I E U W S  

Hallo Collega's, 

 

Sinds 1 Februari heb ik een super leuke taak erbij gekregen. Nic en Anita hebben mij gevraagd of 

ik Arbo medewerker wil worden voor alle locaties van Elivagar.  

  

Het gaat erom dat er binnen Elivagar een stabiel en stimulerend werkklimaat heerst. Om dat te 

bereiken richt het Arbo beleid zich op de volgende punten, nl; veiligheid, gezondheid en psycho-
sociale arbeidsbelasting.  

  

Dat kan van alles zijn, van een kapotte bureaustoel waar je al een tijd last van hebt tot een hande-

lings verlegenheid door een lastige tillift, waar je  eigenlijk eens een goede demonstratie over zou 

moeten krijgen.   Maar ook je niet happy voelen binnen je 

werkplek, omdat je geen veiligheid ervaart.   Denk aan agres-

sie, pesten, geweld etc. 

  

Graag zou ik je dan ook willen vragen om dan contact met me 

op te nemen, via de mail of het telefoonnummer van de Haze-

laar. En je punten met me te delen.  

  

Ook kom ik binnenkort bij jullie op de locatie  om eens te 

kijken en te luisteren naar jullie. Maar schroom niet om een 

afspraak met me te maken.  

  

Ik heb een hele korte lijn met Nic en Anita en ik zal er zorg 

voor dragen dat klachten, opmerkingen of juist complimenten 

doorgesproken worden. En mijn streven is, dat het ook  op-

gelost zal worden. 

  

We zien ons snel!! 

  

groetjes,  

Babs van den Heuvel 

Stukje  wat we deze maand hebben gedaan.  

Deze maand  heeft het veel geregend we zijn weer flink met het hout bezig. 

Zijn we vaak naar de bossen geweest  om hout te halen. 

En hebben we door de blubber  gereden in de bossen. 

Binnenkort beginnen we met zaaien van de plantjes. 

Ook is Jan Raamakers bij ons komen werken, we heten hem van harte welkom. 

De keukenploeg heeft heel wat groenten gesneden. 

De moestuin hebben wij helemaal om gefreesd zodat we dadelijk weer goede groentebouw 

hebben. 

 

Groetjes Mike Agterberg 
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Elivagar, onderdeel van zorginstelling DeSeizoenen, is een woon- en werkgemeenschap die diensten 

verleent en voorzieningen ter beschikking stelt op het gebied van zorg, leven en werken voor cliënten 

met een verstandelijke beperking, meervoudige handicaps en/of gedragsproblematiek. DeSeizoenen 

c.q. Elivagar doet dit vanuit een antroposofische mensvisie. Van medewerkers wordt verwacht dat zij 

kennis nemen van de basisuitgangspunten van de antroposofie. Hoever hij of zij zich deze uitgangspun-

ten van de antroposofie wil en kan toe-eigenen, bepaalt ieder zelf. 

In de woon- en werkgemeenschap Elivagar wonen zowel VB - (verstandelijk beperkte) bewoners als 

LVB (licht verstandelijk beperkte) bewoners. Binnen de VB tak wordt al jaren invulling gegeven aan 

‘Cultuur en Religie’. Bij de LVB tak wordt er geen tot weinig aandacht gegeven aan de onderwerpen die 

horen bij “Cultuur en Religie’. De interesse in en het beleven van de antroposofische gedachtegoed is 

er, zowel bij de bewoners als bij de medewerkers, (nog) niet aanwezig. Van het vieren van (jaar)feesten 

met de VB tak en de LVB tak samen is op dit moment geen sprake. 

In maart 2015 legde de voormalige coördinator ‘Cultuur en Religie’ haar functie, wat betreft Elivagar, 

neer. Het management heeft er toen voor gekozen deze functie te laten bekleden door twee coördina-

toren; de één werkzaam binnen de VB tak en de ander werkzaam binnen de LVB tak. Door voor deze 

constructie te kiezen is een eerste stap gezet richting samenwerking tussen de VB- en LVB tak wat be-

treft ‘Cultuur en Religie’. 

De coördinatoren Femke van Veen (LVB) en Annie van de Venne (VB) streven in 2016 de volgende 

speerpunten met bijbehorende doelen na. 

Identiteit is voor DeSeizoenen meer dan de antroposofische inspiratie alleen. Het is ook onze geschiedenis, on-

ze organisatiestructuur, onze cliënten en hun families, onze medewerkers en vrijwilligers. En in het bijzonder de 
specifieke bijzonderheden die Elivagar met zich meebrengt. Ingebed in de dorpsgemeenschappen Roggel en 

Heibloem wonen en werken de bewoners van Elivagar. De bewoners nemen, daar waar mogelijk, deel aan ac-

tiviteiten/evenementen georganiseerd vanuit de dorpsgemeenschappen. Daarentegen nodigt Elivagar de buurt 

regelmatig uit om aan onze activiteiten/ evenementen deel te nemen. Het gezamenlijk vieren van culturele en 

religieuze activiteiten/evenementen extern en intern, kan (nieuwe) impulsen opleveren voor het sociale verkeer 

tussen mensen. Het verkopen van de zelf geteelde producten en zelf gemaakte creatieve producten van de 
werkschuur Leudal, hoeve Twente en de Koppeling, draagt hier ook een steentje bij. 

 

Jaarplan cultuur en religie 2016 

E L I V A G A R N I E U W S  

In de ouderavond van maandag 29 februari heb ik het jaarplan Cultuur en Religie Elivagar 2016 in grote lijnen be-
sproken. Zoals we op deze avond hebben afgesproken plaats ik het hele jaarplan in dit Nieuwskrantje. 
Zijn er na het lezen van dit jaarplan, nog vragen en/of onduidelijkheden, hoor ik deze graag van u. 
U kunt mij bereiken op de Kastanje, telefoonnummer 0475 390524. 
Of u kunt een mail sturen naar avandevenne@deseizoenen.org 
Hartelijk dank. 
  
Annie van de Venne 
Coördinator Cultuur en Religie. 
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Identiteit Elivagar en verbondenheid  
Het antroposofische gedachtegoed inbedden binnen Elivagar. Voor zowel de bewoners, medewer-

kers, vrijwilligers, het management als voor ouders/wettelijke vertegenwoordigers is het duidelijk 

welke culturele en religieuze activiteiten/ evenementen intern in 2016 georganiseerd worden. 

Het organiseren van al deze activiteiten/evenementen ligt in de handen van de ‘jaarfeesten commis-

sie’ (de ‘fakkeldrager’ van Elivagar). De ‘jaarfeesten commissie’ wordt uitgebreid met zeker één me-

dewerker van de LVB tak. Zij dragen de identiteit van Elivagar uit, wat zichtbaar is in hun handelen 

en waardoor ze in staat zijn dit door te geven aan anderen. Tevens nemen beide coördinatoren 

zitting binnen deze commissie. 

De bewoners en medewerkers worden gestimuleerd deel te nemen aan de culturele en religieuze acti-

viteiten binnen Elivagar en aan evenementen georganiseerd door de dorpsgemeenschappen. 

De coördinatoren ‘Cultuur en Religie’ onderzoeken in de eerste drie maanden welke geschikte cultu-

rele activiteiten in de omgeving plaatsvinden en nodigen bewoners en medewerkers uit hieraan 

deel te nemen. 

Het (verder) ontwikkelen van de antroposofische gedachtegoed voor medewerkers/ vrijwilligers, het 

management en ouders/wettelijke vertegenwoordigers. De ‘jaarfeesten commissie’ gaat op excur-

sie. En er worden een tweetal lezingen georganiseerd waar een gastdocent vertelt over ‘een helen-

de omgeving’ en ‘BD voeding’. 

Verder bieden de coördinatoren informatie aan d.m.v. digitale informatie (M:schijf, website, Face-

book, E-Learning) en schriftelijke informatie (maandkrant Elivagar, flyers). En zorgen voor de 

aanwezigheid van een infoklapper in ieder woonhuis/ werkgebied. 

De buurt wordt uitgenodigd om zeker aan één activiteit/evenement deel te nemen dat georganiseerd is 

door Elivagar. 

Door het vieren van diverse (jaar)feesten wordt het ritme van de natuur herkend en beleefd. En zoals de aarde 

een in- en uitademende beweging maakt, ademt ook de mens lucht in en uit. We laten het alledaagse leven los 

om buiten te zijn in een andere omgeving om nieuwe krachten op te doen; de uitademing, om later weer ge-
sterkt naar huis terug te keren; inademing. (uit ‘Schipper mag ik overvaren’ van Juul van der Stok). 

Op weg gaan met het vieren van de feesten betekent de kracht leren kennen van het ritme waarin de feesten in 

de seizoenen zijn geplaatst. Ritme is van levensbelang en voorwaarde voor een gezond leven: het ritme van dag 

en nacht, het week-, maand-, en jaarritme maar ook het ritme van de seizoenen, het ritme van de donkere en 

lichte jaarhelften en het ritme door de jaarhelften van binnen naar buiten en van buiten naar binnen. Ritmen be-

middelen tussen hemel en aarde en leren ons in de tijd te leven. Jaarfeesten in hun specifieke ritme worden tot 

krachtbronnen, inspiratiebronnen waaruit we levenskrachten putten (uit ‘Schipper mag ik overvaren?’ van Juul 
van der Stok). 
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De (jaar)feesten  
De volgende christelijke jaarfeesten zullen in 2016 als een rode draad gevierd worden binnen Elivagar: Sint 

Janfeest, Michaëlsfeest, Kerstfeest en het Paasfeest. Naast deze jaarfeesten wordt ook stilgestaan bij 

Sint Maarten, Sinterklaas, Driekoningen, Carnaval, Koningsdag en Pinksteren. Niet alleen het vieren 

van de feesten zelf krijgt de nodige aandacht. 

Ook de weg naar bovenstaande (jaar)feesten zal voor iedereen herkenbaar zijn in de vorm van verha-

len vertellen, seizoenstafel aankleden en het ophangen van diverse versieringen. 

Bij de jaarfeesten Michaëlsfeest en het Kerstfeest en bij de jaarlijkse barbecue worden de ouders/ 

wettelijke vertegenwoordigers uitgenodigd dit samen met ons te vieren. 

De bewoners kunnen deelnemen aan de evenementen Funpop, waterdagen en/of Truckrun. Bij deze 

evenementen is de ondersteuning van ouders/wettelijke vertegenwoordigers, familie en vrijwilligers 

van groot belang. Op tijd (minimaal vier weken) worden zij hiervoor benaderd. 

Bij het vieren van de christelijke jaarfeesten Sint Janfeest, Michaëlsfeest, Kerstfeest en het Paasfeest ma-

ken we gebruik van de diensten van de LVB bewoners. Zij helpen mee met het opzetten en inrich-

ten van de (helende) omgeving en verzorgen de maaltijden. 

De werkschuur Leudal, de Koppeling en hoeve Twente leveren creatieve producten van hout en andere 

natuurlijke materialen aan de woonhuizen aan en verzorgen, daar waar nodig, de seizoenstafels. Om 

dit te bewerkstelligen wordt vanuit de vijf woonhuizen een jaarlijkse bijdrage gevraagd (zie blz. 4, be-

groting 2016). 

Rijke volwaardige voeding zonder gifstoffen is van groot belang voor de mens en voor de aarde. Daarom stimuleren 

we het eten van zoveel als mogelijk BD-groente c.q. voedsel van BD-kwaliteit. (BD = biologisch dynamisch). Binnen 

de twee agrarische werkgebieden van Elivagar, de werkschuur Leudal en hoeve Twente, staat de biologische dyna-

mische tuinderij/bos- en landbouw centraal. De zelf geteelde producten worden verkocht en geleverd aan de woon-

huizen. 

Biologische dynamische voeding  
Werkschuur Leudal en hoeve Twente leveren wekelijks hun seizoensgroenten voor de maaltijden aan 

de woonhuizen aan. Tevens kunnen beide werkgebieden hun seizoensfruit aan de woonhuizen leve-

ren. 

Indien er een overschot is aan seizoensgroenten worden deze door de werkschuur Leudal en hoeve 

Twente verwerkt tot diepvriesproducten of als soepen/sauzen. 

De werkschuur Leudal en hoeve Twente verwerken hun overschot aan seizoensfruit tot sapjes die 

aan de woonhuizen geleverd worden. 

Ieder jaargetijden, viermaal per jaar, is er overleg tussen werkschuur Leudal, hoeve Twente en coördina-

tor VB om een plan van aanpak van bovenstaande uit te werken. 

Coördinator VB treedt in contact met de BD winkel in Heythuysen om tot een samenwerking te 

komen op het gebied van voeding en Weleda producten. 

Vrije scholen  
De coördinatoren leggen contact met de Vrije scholen in Noord Limburg (Venlo) en Midden Lim-

burg (Roermond). Indien er interesse is verzorgen beide coördinatoren een tweetal introductie 

c.q. snuffeldagen. 
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OVERZICHT JAARFEESTEN 

CULTUUR EN RELIGIE 

2016 

 

 

Carnaval: 6 t/m 9 februari 

Pasen: 27 en 28 maart 

Koningsdag: 27 april  

Hemelvaart: 5 mei 

Pinksteren: 15 en 16 mei 

Sint Jan: 24 juni 

Michael: 29 september 

Sint Maarten: 11 november 

Sinterkaas: 5 december 

Kerstviering: 23 december  
 

  
  

   

 

   

 

 

 

 

 

 



 

Beste mensen, 

 

Het voorjaar komt er aan en heel langzaam zien we de wereld weer veranderen. Na 

een koude start met veel regen doen de bloemen en planten hun best om uit de 

grond te kruipen. Vol ijver wordt er op verschillende plekken op Elivagar gewerkt om 

de veranderingen allemaal bij te houden en adequaat in te springen op datgene wat 

komen gaat. Veranderingen in de woonhuizen door verhuizingen van bewoners, het 

opknappen tijdens NL Doet op de Leudalschuur. Het opknappen van de Pastoor Han-

raatstraat 1 waar Holly en Aurora binnekort nog zelfstandiger gaan wonen en het op-

knappen van de Raadhuisstraat 3 waar Jenniffer en Jeremy samen gaan wonen. Het 

zaaiklaar maken van de tuinen op Hoeve Twente en de Leudalschuur. 

Veel bedrijvigheid is waar te nemen op Elivagar. Op de Koppelstraat worden plantjes 

gepoot en krijgt het terrein een flinke opwaardering. Er zijn struiken gepoot en fruit-

bomen geplant en net voor de Pasen zijn de nieuwe tuinbanken afgeleverd. 
Maar in deze bedrijvigheid zien we ook  dat er hoognodig andere zaken aangepakt 

moeten worden. Al weken hebben we last van lekkages in de woonhuizen en inmid-

dels zijn jullie geïnformeerd dat we deze lekkages in samenspraak met Wonen Zuid 

rigoureus aan moeten pakken. Er zal weer enkele weken hard gewerkt moeten 

worden om de zaken te herstellen. 

We zullen tijdens deze herstelwerkzaamheden dan ook  de vloeren eens goed laten 

waxen en tevens zullen we de luchtbehandeling schoon laten maken. 

Het zal weer veel vragen van de begeleiders en bewoners om deze activiteiten zoveel 

mogelijk zonder overlast tot een goed einde te leiden.  

Ik ben hier gerust op. 

Ik doe wel bij deze een oproep aan ouders en wettelijk vertegenwoordigers om daar 

waar mogelijk een handje te helpen om op die wijze de gemeenschapszin nog meer te 

versterken. 

Ik wens juliie allemaal een heel goed en fijn voorjaar. 

 

Nic Krekels 

Berichtje van Nic 

Op een symposium hoorde ik nog een uitspraak 

wat aangegeven wordt als wat de lijfspreuk zou 

moeten zijn van een hulpverlener: 

 

 

       “Het is onjuist om vermijdbaar lijden  

       In de wereld te brengen “                      

 

 

            Prof. dr. Dupuis. 
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Gelukkig hadden we genoeg andere versieringen om in de woonhuizen, vissenkom en muziek-

ruimte op te hangen. Want Carnaval vieren zonder versieringen, dat kan echt niet.  

Carnaval 2016! 

E L I V A G A R N I E U W S  

P A G I N A  

De deelnemers van de 

Koppeling zijn enkele we-

ken voor de Carnaval 

gestart met het maken 

van Carnavalsmaskers. 

Helaas lukte het niet om 

deze op tijd klaar te heb-

ben. Want wat een werk 

was het toch. We zullen 

de maskers echter wel 

kunnen bewonderen bij 

de Carnaval van 2017. 

Dit jaar hadden de bewoners voor het eerst van zaterdag tot en met dinsdag vrij.  

Genoeg dagen om uitgebreid Carnaval te vieren. 

Het programma van deze dagen zag er als volgt uit: 

 Vrijdagavond: café Ton van de Bekker 

 Zaterdagavond: muziekruimte op de Koppelstraat. 

 Maandag: optocht van Roggel.  

 

 
Dirk, Ruben, Bas, Amy, Sinja, Johanna, Ed, Mirjam, Sanne en Aniek 

hebben zich kostelijk geamuseerd bij Ton van de Bekker.   

Hanneke en Jos kwamen ook nog gezellig langs! 
 



 

 

 

NL-doet 
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Wanneer ik aan de bewoners vraag hoe ze Carnaval hebben ervaren, zijn ze het allemaal met elkaar 

eens. De Carnaval 2016 was een geslaagd feest. Ze hebben veel plezier beleefd en hebben met z’n allen 

genoten.  Op naar de Carnaval 2017, of toch nog maar even wachten? Lijkt me een goed plan, want er 

komen nog genoeg andere leuke feesten er aan.  

 
Annie van de Venne 

Adviseur Zorg  

Er is 15 en 16 maart hard gewerkt door bewoners, medewer-

kers en vrijwilligers om de Leudalschuur mooi op te knappen. 

Het eindresultaat mag er zijn!  

Iedereen die hier aan meegeholpen heeft: BEDANKT!! 



     Hieronder een greep uit de mooie producten die op de Koppeling gemaakt worden.  

 

 

Producten Koppeling 

 

 

Wie o wie is 

deze knappe 

dondersteen?! 
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Kom gerust eens langs!  

Liefst even bellen van te voren. 

Kouk 2C, Heythuysen 

tel. 0475-497610 

 

Groetjes Team de Koppeling. 

Bijenhotel   —> 

Speciaal ontworpen voor solitaire of wilde 

bijen. Deze steken niet gauw; ze hebben 

geen kolonie om te verdedigen. Het zijn 

uitstekende bestuivers, zeer geschikt voor 

het bestuiven van fruitbomen, frambo-

zen, vroege aardbijen en een reeks bloe-

men en bloesem.   



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

Interview Laura Demarteau 

 

Naam: Laura Demarteau 

Werklocatie: Woonhuis de Kastanje 

In dienst gekomen op: 01-08-2014 

Geboortedatum: 16-06-1990 

Geboorteplaats: Thorn 

Kinderen: Ja een dochter, Danee 

Huisdieren: 1 hond Kéla en 3 katten, Yoshi, Tails & Pixel 

Sport: Bootcamp & Fitness 

Hobby’s: Wandelen, winkelen, lunchen en kletsen met vrienden en vriendinnen. 

Favoriete kleur? Paars 

Bespeel je een instrument? Nee, vroeger wel trompet gespeeld 

Favoriete muziek of lied: Ik vind eigenlijk alles wel leuk, maar mijn favoriete muziek-

stijl is techno en mijn favoriete band is the editors. Heel divers dus :)  

Favoriete tv programma: Expeditie Robinson & Wie is de mol? 
Favoriete boek: 400 brieven van mijn moeder 

Favoriete vakantie bestemming: Schotland & Mexico 

Favoriete eten: Mijn eigen nasi recept en een heerlijk mals stuk vlees. 

Waar hou ik niet van eten: Champignons, komkommer & paprika 

Waar hou ik niet van: Ruzie, poetsen & strijken 

Als ik een dier was wat ben ik dan? Een kat, lekker luieren en op muisjes jagen. 

Grootste blunder ooit: Op mijn stage ben ik ooit eens uit mijn broek gescheurd, mijn 

man is toen van thuis een nieuwe broek moeten komen brengen. 

Waar ben je trots op? Mijn gezin 

Je grootste wens (toekomst droom?): Ik heb alles wat ik me kan wensen, een lieve 

man, een mooi huis, een lieve dochter en mijn diertjes. Meer heb ik niet nodig :)  

Wat ik in de toekomst nog wel graag eens zou willen doen is een reis maken naar Austra-

lië, en ik zou nog meer van de wereld willen zien.  

 Als ik de loterij wint dan ga ik: Een eigen horeca zaak 

op zetten samen met mijn man.  

Wat wil je verder kwijt? Ik wil kwijt dat ik heel blij ben 

dat ik bij Elivagar ben komen werken. Voel me hier heel erg 

thuis :) 
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P A G I N A  1 4  Pasen op Elivagar 

Daarna stond er een heerlijke paaslunch voor ons klaar!  

Angeline en Gemma hebben dit super verzorgd, en goede hulp 

gehad van onder andere Amy.  

Er werd eerst een mooi paasverhaal voorgelezen door Aurora. 

Wat hebben we gesmuld en het gezellig gehad met zijn allen!  

We begonnen de tweede paasdag bij Hoeve Twente. Ondanks de harde wind was het met een zon-

netje erbij toch lekker buiten. Hier hebben we vol enthousiasme paaseieren (en chocolade hazen) 

gezocht. Ze waren goed verstopt, maar toch hebben we er veel kunnen vinden! Vanuit de wei wer-

den we aangemoedigd door de hinnikende paardjes!  


