
dan Iekker
voetballen’
Na bijna twintig seizoenen het shirt van Mi
fano i gedragen te hebben zet ‘Mister Mifa
no’ Sander Koenen zaterdag ii mel een punt
achter voetballen op bet hoogste niveau bij de
Mierlose 4e kiasser. Ruim vijffionderd keer
droeg de aanvoerder van vv Mifano het rood-
wit om de schouders tijdens competitie-, be
ker- en vriendschappelijke wedstrijden. Een
unieke prestatie en een record, dat niet viug
geevenaard zal worden.
Vanwege zijn unieke carrière krijgt Sander
Koenen door het bestuur van Mifano een spe
ciale afscheidswedstrijd aangeboden. Op za
terdag ii mei speelt Sander Koenen met het
huidige eerste elftal van Mifano een wedstrijd
tegen een Alistar Team bestaande uit spelers,
met wie de 36-jarige aanvoerder in het verle
den heeft samengespeeld. Aftrap van de gratis
toeganlcelijk wedstrijd op sportpark ‘De Ark
te Mierlo staat gepland om 18.30 uur.
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HEMELVAARTSDAG OPEN
Geranium-, perk-, hang- en terrasplanten.

Bomen-planten, bemesting en advies
VOOR ONS MOEDER

een moole hang- of terrasplant
Aanbieding:

Rode Japanse esdoorn
± 60-70cm hoog van € 27,50 flu € 19,95

Tuincentrum-Boomkwekerij

PETER VAN GENNIP
www.petervangennipnl

Medevoort 29, Brandevoort - Helmond -Tel. 0492-546077
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Eindhoven.

Al sinds 2005 wordt er gesproken over een
bijzondere kleinschalige woonvoorziening. In
2008 is de Stichting Ons Groepke opgericht;
de eerste naam van het ouderinitiatief. Vanaf
juli 2009 1S de officiële naam Stichting Woon
groep Elysion Eindhoven. Elysion is een oud
Grieks woord dat ‘verblijfplaats der gelulczali
gen’ betekent.
Doel van Elysion is ‘het ontwikkelen van een
kleinschalige, veilige en inspirerende woon
vorm en woonomgeving, met zorg en ont
plooiingsmogelijkheden voor negen jongeren
met een verstandelijke/lichamelijke beper
king.’

Locatie
Frenic, Doortje, Emilie, Nawab, Indira, Wen
dy, Kirsten, Gaby en Diego gaan op de locatie
van het Glorieuxpark aan de Geidropseweg
in Eindhoven wonen. “Op het terrein van
de nonnen’, verduidelijkt Wim Koolen. Een
prachtige locatie, waar de negen jongeren al
lemaal een eigen appartement krijgen. Met
woon- en slaapkamer, sanitaire voorzieningen
en een keukentje. Eten doen ze in de gemeen
schappelijke ruimte, waar ze ook bij elkaar
kunnen zijn om televisie te kijken, te praten
en om activiteiten te ondememen. De woon
voorziening wordt duurzaam en energieneu
traal gerealiseerd.

Voorbereiding
Diego kent zijn toekomstige huisgenoten al
goed. Wim Koolen: “Ze gaan al drie jaar iedere
maand bij ellcaar eten en er zijn al een paar

logeerweekenden en korte vakanties geweest
met de hele groep.” De onderlinge band is
goed. “Het zijn verschilende karakters, maar
ze kunnen prima met ellcaar overweg. Ze voe
len zich prettig in de groep.”

Zorg
Voor de negen jongeren betekent Elysion een
flinice stap. Bertrude Koolen: “Ze wonen nu
allemaal nog thuis. AIlemaal hebben ze een
vorm van dagbesteding, Diego werkt in een
eetcafé.” Lunetzorg gaat de zorg binnen Ely
sion verstrekken. De financiering loopt via de
PGB’s van de bewoners.
Rechtspersoon is de Stichting Woongroep
Elysion Eindhoven. Er is ondersteuning van
RPSW — De Sleutel en MEE Zuidoost Brabant.
De Sleite1 was een vereniging voor ouders of
verzorgers van kinderen met een verstande
lijke handicap waaruit kleinschalige woonin
itiatieven ontwilckeld worden. De Sleutel is in
2010 opgegaan in het Plafform de Sleutel tot
Wonen: RPSW.

Zin in
“Het is spannend en ook best een beetje be
angstigend”, zeggen Wim en Bertrude. Hun
zoon Diego woont over een jaar niet meer
thuis. Ze hebben er zeker vertrouwen in. “Di
ego is er aan toe, alle jongeren hebben er zin
in en kijken er naar uit.”

Binnen een paar maanden start de realisatie
van Woongroep Elysion Eindhoven, over een
jaar gaan de negen jongeren verhuizen.
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WIJ WENSEN ALS RESTAURANT DE KOMEE
ALLE MOEDERS EEN FIJNE MOEDERDA(
OPENINGSTIJDEN ABe dagen geopend vanaf 15.00 uu

ALLE MOEDERS DE HELFT VAN DE PRIJS

KINDERMENU3 EURO
(FRIET& KINDERSPIES) T/M 10 JAAR
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Bakkenj de Molen
Margrietstraat 118, 5731 BX Mienlo Tel. 0492-430187

www,bakkerijdemolen.nI
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Afscheid Sander Koenen na 500 keer
Mifano i (foto Jos Lenssen).

Sander Koenen:
‘Liever winnen,

MerIoseweg 239 (l.a. SkeS nInedaflon( Hemand TeL 049252519

www.restokomeet.nI

De toekomstige bewoners van de Stichting Woongroep Elysion Eindhoven..

Een eigen plek voor Diego
Nog een jaar en dan heeft de 23-Jange Diego Koolen zijn elgen appartement. Op zich niet heel
bijzonder, maar in bet geval van Diego ligt dat toch jets anders. Diego heeft een verstandelijke
beperking. Samen met acht anderen woont de Mjerlonaar over een jaar in bet Glorleuxpark te
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woonadvies
MAKELAARDIJ O.G.

Voor de verkoop van
uw woonhuis
Voor uw taxatie
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NVM Iii
Margrietstraat 76, Mierlo
www.woonadviesmakelaardij.nI
info@woonadviesmakelaardij.nl
Tel. 0492-664453
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