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WEEtenswaardigheden 

 

Voorwoord 
Hierbij ontvangt u de derde nieuwsbrief van Woongroep Elysion Eindhoven. Wij willen u op 

de hoogte houden van de vorderingen rondom de bouw, invulling van zorg enz. De bouw 

vordert goed, ook het zachte winterweer werkt mee. In deze editie kunt u daar meer over 

lezen. Verder laten we u ook weer nader kennismaken met twee kinderen van de groep.  

 
De kinderen stellen zich voor… 

 (red.: in de woorden van Doortje) 

Mijn naam is Doortje Beeckman. Ik ben 23 jaar en 

ik woon nog bij me vader Pierre en stiefmoeder Aaf. 

Ik heb nog 2 broers. Peer en Daan zijn het huis al 
uit. Ik mis mijn broers wel en vind al leuk om ook te 

gaan wonen. Ik heb nog 2 cavia's Pinkie en Dinkie en 

die gaat mee met mij. Ik werk bij de ergon de 

wasserij in Veldhoven. Ik werk een week 4 dagen op 
woensdag vrij en andere week werk ik 3 dagen ben 

dan op maandag en woensdag vrij. Mijn hobby's zijn 

TV kijken, computeren/ipad, met de vriendin van 

mijn broer ga ik fitnissen, en film kijken met me 
vriendinnen. En ik hou van shoppen/winkelen, en 

ben fan van Nick en Simon 3js en Jan Smit. Ik vind 

super leuk om te gaan wonen met deze groep. Dus 

heb echt al zin in om mijn huisje in te richten en te 

gaan wonen. Begin september is het eindelijk zo ver. 

   
Ik ben Diego Koolen en ik ben 24 jaar, ik heb een 

zus, Willemijn en een schoonbroer, Leon en met hem 

ga ik wel eens poolen en darten en met Woef de 

hond wandelen. Nu woon ik nog in Mierlo bij mijn 
ouders, maar niet meer zo lang, want in september 

is mijn nieuwe appartement in Eindhoven klaar 

en......ik heb al een mooie kast gekocht! Dan ga ik 

daar wonen met nog 8 anderen en daar heb ik heel 

veel zin in! Ik ben me al aan het voorbereiden op het 
wonen en volg 2,5 dag per week een training. Daar 

leer ik om zelf mijn wekker te zetten en op te staan, 

mijn kamer en badkamer netjes te houden, maar ook 

om met de begeleiding mijn was en de strijk te doen. 
Die training doe ik in het Brouwershuis in Leende, de 

plek waar ik ook werk. Ik werk daar in de keuken of 

het restaurant en ik kan heel goed een lekker biertje 

tappen! Mijn hobby's zijn nog stijldansen, musical les volgen en keyboard spelen in de 
Rimboband. Veel groeten van Diego. 
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Status bouw 

Sinds de laatste nieuwsbrief, waarin we de 

start van de bouwactiviteiten konden 

melden, is er enorm veel voortgang 
geboekt. Nu, begin februari, staan er al 

buitenmuren en scheidingswanden van de 

begane grond en worden de contouren van 

het gebouw steeds duidelijker. 

Dat het zo hard gaat komt ook door de 

bijzondere manier van de constructie 

waarbij de vloeren en wanden in de fabriek 

van Van der Maazen worden 
samengebouwd, inclusief de kozijnen, 

leidingwerk voor 

electra en water en 

alle aan- en afvoeraansluitingen voor riolering en luchtbehandeling. 

Door deze aanpak is men veel minder afhankelijk van de 
weercondities, die trouwens erg gunstig zijn. We proberen met 

fotoreportages (zie http://fotos.elysion-eindhoven.nl/#!album-36) de 

bouw te volgen maar we moeten wel heel regelmatig aanwezig zijn 

om belangrijke stappen 
in de voortgang niet te 

missen. Een aantal 

kinderen heeft op 19 

februari een bezoek 
gebracht aan de fabriek 

van Van der Maazen (zie foto). Natuurlijk zijn 

we heel blij met deze ontwikkelingen maar we 

merken ook dat hierdoor de druk op het 
nemen van beslissingen is toegenomen. 

Omdat alle voorzieningen in de fabriek 

worden ingebouwd moeten we op gezette 

tijden de detailinformatie aanleveren die nodig 

is om straks de inrichting te hebben die past 
bij de speciale behoeftes van ieder van onze 

kinderen. In de afgelopen weken hebben we de knopen gehakt met betrekking tot de 

indeling van de badkamers en op korte termijn moeten we de electraplannen voor de 

appartementen en de gemeenschappelijke ruimten aanleveren. Behalve voor de architect, 
aannemer en de installateur dus ook voor de groep 

ouders is er werk aan de winkel. We zijn erg blij met 

de support die Roland Lijten (MIBA) ons in deze fase 

geeft in zijn rol als bouwadviseur. 

  
Groepsvorming 
In januari gingen onze kinderen weer op weekend. 

We huurden een groot huis in Den Beerschen Bak in 

Westelbeers. Van te voren hadden ze al weer veel 

voorpret, de app-jes en sms-jes vlogen al weer over 
en weer. Hun favoriete begeleiding ging ook weer 

mee. Dit weekend hebben ze samen inkopen gedaan 

en gekookt, alsof ze al woonden in hun eigen  

 
Kijkje op onze 1e verdieping in aanbouw 

 
Wendy kiest kleuren bij 

Altis Keukens in Oss 

 
Bezoek van kinderen aan de bouw van modules in de 

timmerfabriek van aannemer Van der Maazen in Lith 

 
Uitstapje in Oischot tijdens groepsweekend  
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appartement. Ze bekeken ook een film over een 

verhuizing zodat ze weten wat daar allemaal bij 

komt kijken. 

Natuurlijk gingen ze ook gezellig in Oirschot op het 
terras zitten om een grote cappuccino te drinken en 

een stukje gebak te eten. Samen bakten ze ook 

cupcakes in een elektrisch cupcake ijzer. 

Ook de ouders hadden tijdens het weekend van de 
kinderen een gezamenlijke activiteit, n.l. een dans 

workshop. Ook dat verbindt en het is even iets 

anders dan de vele vergaderingen. We hebben vol 

passie de 
beginselen 

van de Tango en de Jive geleerd. Het duurde wel 

even voor we de danspassen onder de knie hadden. 

Natuurlijk hebben we veel gelachen. Daarna was 

het gezellig tapas eten in een restaurant in 
Eindhoven. 

   
Financiën  

Samen met de werkgroep zorg is de werkgroep 

financiën overleg gestart met zorgverlener 
Lunetzorg over de kosten van de zorgverlening. 

Met de verkoop van onze zelfgemaakte 

kerstkaarten in december vorig jaar is een 

opbrengst van € 1242 gerealiseerd. Verder zullen de komende maanden langzamerhand de 

bestedingen van de subsidies en giften voor de afbouw en inrichting van de 
gemeenschappelijke ruimten gepland worden. Achter op deze nieuwsbrief staan de 

subsidiegevers vermeld. 

  
 

Zorg 
Naarmate de woondatum dichterbij komt is er ook meer werk aan de winkel voor onze 

werkgroep Zorg. Op het ogenblik is de werkgroep bezig met de inzet van zorguren verdeeld 

over de week: het zorgschema. Aan de hand van een zorgschema dat besproken is in de 

Algemene Vergadering van Elysion wordt nu samen met Lunetzorg verder gepuzzeld. Het 

doel is om een betaalbaar en aan de behoefte van onze jongeren aangepast zorgschema te 
maken. We stoeien met uren, benodigd personeel, benodigde functies etc. Uiteindelijk zal 

het schema basis zijn voor het uitwerken van een contract met Lunetzorg en waarbij ook de 

werkgroep Financiën betrokken is. Binnenkort start ook de werving en selectie van 

personeel. We willen eerst een teamleider werven om daarna samen de rest van het 
personeel te selecteren. Voor de werving en selectie is een uitgebreide procedure 

vastgesteld in de Algemene vergadering. Ook de jongeren hebben daarin een rol. Daarover 

volgende keer meer. 

 
Meer informatie? 

Contact met werkgroep PR&S: info@elysion-eindhoven.nl 
 

 
Cupcakes bakken tijdens groepsweekend  

 
Tapas eten na de dansworkshop  
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De ontwikkeling van ons wooninitiatief wordt mogelijk gemaakt door subsidies van de 

volgende organisaties. 

 

De ontwikkeling van ons wooninitiatief wordt ook ondersteund door de volgende 

organisaties. 

  


