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Een Te Berde speciaal 
voor jou!

■ Column Pieter 

Deze Te Berde is speciaal voor alle bewoners en cliënten van 
Severinus. Een ‘doe’-Te Berde met raadsels, een doe-pagina, 
recepten en berichten van en over jullie. Berichten over hoe het 
met jou gaat en wat je bezighoudt. En natuurlijk gaat het over het 
Corona-virus. Je ziet het niet, maar het is er wel. En dat is heel gek. 
We doen er samen alles aan om te voorkomen dat we ziek worden. 
En soms wordt iemand toch ziek. Dan proberen we ervoor te 
zorgen dat hij of zij zo snel mogelijk weer beter is. En we proberen 
te voorkomen dat er nog meer mensen ziek worden. 

Veel thuis
Het leven is een beetje anders vanaf maart. We zitten allemaal meer thuis. 
Ook is veel dagbesteding nu dicht. Maar we proberen er toch samen iets 
van te maken. Dagbesteding komt nu naar je toe. Dagbesteding in huis. Voor 
sommigen is dit fijn en voor anderen niet. Zij missen dagbesteding. We kijken 
ernaar uit dat het allemaal weer voorbij is. We weten dat dit nog wel een tijd 
gaat duren. Niemand weet hoe lang, maar wel dat het nog een tijdje anders 
zal zijn. 

Elkaar zien
Omdat we allemaal voorzichtig zijn, gaat het ook weer iets beter nu. Het 
virus is er nog, maar er zijn minder mensen ziek. Stap voor stap mag er ook 
weer meer. Het allerbelangrijkste is dat we weer meer mensen mogen zien, 
zoals je familie. Ook voor hen is het erg moeilijk. Jullie missen elkaar vast 
heel erg en soms heb je elkaar al lang niet in het echt gezien. Meestal wel via 
beeldbellen. We proberen er alles aan te doen om elkaar vaker te zien. 

Trots op jullie!
Ik ben trots op alle bewoners en cliënten. Jullie doen het hartstikke goed! Als 
we het zo goed blijven doen, dan kunnen we ook weer steeds meer. Jullie zijn 
kanjers! En dat geldt ook voor jullie ouders, familie, vrienden en natuurlijk de 
medewerkers en vrijwilligers van Severinus. We moeten het samen doen! En 
we doen het samen goed. 

Ik weet zeker dat jullie genieten van deze andere Te Berde. Bij een ongewone 
tijd hoort een ongewone Te Berde. 

Dank jullie wel en 
hou vol!

Pieter Hermsen
Directeur ■

Groet, 
Pieter Hermsen - Directeur

Te Berde 
speciaal voor 
jou!

Een doe-boek. 
Hier kun je 
raadsels, 
berichten 
en recepten 
vinden.

Het 
Coronavirus,

Je ziet het niet,

maar het 
Coronavirus 
is er wel.

We zijn meer 
thuis.

Er is geen 
dagbesteding.

Er zijn minder 
mensen ziek.

We mogen 
meer mensen 
zien.

We doen het 
goed.
Jullie zijn 
kanjers!Pieter Hermsen
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Jouw woonhuis, mijn woonhuis

 6 vragen aan Lian Tholen 

1. Hoe ervaar je de Coronaperiode?
Niet fijn. 

2. Wat is er niet leuk aan de Coronaperiode.
Ik heb een vriendje. Die mag ik nu niet zien. Nou ja, hij mag 
niet op bezoek komen. En hij mag niet bij mij slapen. Hij 
mag alleen bij mij op raamvisite komen. Ik mis ook mijn 
vriendin, broer, zus en moeder.

3. Hoe los je dat op?
Mijn zus woont hier dichtbij. Haar spreek ik nog wel eens 
aan de voordeur. Mama komt af en toe langs. Maar gelukkig 
kan ik met haar Skypen en bellen. Zo kan ik toch contact 
met haar houden. Dat is fijn. En Whatsapp, dat werkt ook. 
Met mijn broer ga ik nu af en toe wandelen of fietsen. Dat 
mag. 

4. Hoe gaan jullie er met de groep mee om?
Eigenlijk heel erg goed. Maar soms zijn er spanningen. We 
ontbijten en lunchen altijd samen. Maar tijdens het avond 
eten, eten sommige bewoners op hun kamer. Verder heb 
ik soms wel wat stress omdat ik mijn vriend niet kan zien. 

5. Hoe ziet je dag er nu uit?
Ik slaap uit tot 9.00 uur. Dan ga ik ontbijten en douchen. 
Daarna kijk ik tv of maak ik een kaart. Twee keer in de week 
maak ik een borduurwerk of breiwerk. Ook speel ik graag 
spelletjes. Nu ben ik bezig met een puzzel van 1000 stukjes. 
In de avond kijk ik graag tv. Soms in de huiskamer. Soms op 
mijn eigen kamer. Dan zit de dag erop.

6. Wat wens je?
Dat ik met dolfijnen mag zwemmen in Curaçao. ■

…tijdens de Coronaperiode

 6 vragen aan Anne-Marie Oomen

1. Wat vind je van de Coronaperiode?
Ik vind het niet leuk. Eigenlijk vind ik het jammer. 

2. Het woonhuis waarmee jullie geschakeld zijn, zat een 
tijdje in quarantaine. Hoe was dat? 
Dat was wel even wennen. We mochten niet op en neer 
lopen. Zelfs onze eigen leiding mocht niet bij ons komen. 
Daarom kregen we leiding van Pronk. En daar was niks aan 
(zegt Anne-Marie hard lachend!). Jawel hoor. Dat was heel 
gezellig. We maakten vanalles voor de winkel Pronk. Zoals 
tasjes. 

3. Waar werk je eigenlijk?
Ik werk in restaurant Berksveld en bij woonhuis Berkt 2. Ik 
heb super veel zin om weer te werken. Graag doe ik al mijn 
collega’s de groetjes! 

4. Hoe ziet je dag er nu uit?
Om half negen sta ik op. Dan ga ik ontbijten. Daarna doe 
ik wat huishoudelijke karweitjes. ’s Middag lunchen we 
met de hele groep. En dan hebben we dagbesteding. In de 
avond kijk ik tv of lees ik een boek. Nu lees ik een boek over 
Beatrix. 

5. Wat is er niet leuk aan de Coronaperiode?
Alles wat ik samen met anderen mag doen, mag niet. Ik 
mis het darten. Het zwemmen. En mijn sport. Dat het 
Bloemencorso niet doorgaat vind ik super erg. 

6. Wat wens je?
Dat alles weer normaal wordt. En ik weer mag gaan werken. 

Anne-Mari
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4 ■ DIY: do it yourself!

Leg je tablet aan de kant. Zet je computer uit. 
Stop je telefoon in je zak. Want we gaan knutselen!

Aan de slag!
Vandaag gaan we naar buiten. We gaan in de tuin op zoek 
naar blaadjes, takjes, eikels en nootjes.
Verzamel zoveel mogelijk. Heb je genoeg? Ga dan weer 
naar binnen. We gaan aan de slag!
Leg jouw gevonden spullen op tafel. Bedenk wat je wil 
gaan maken. Smeer lijm op je vel papier. Plak dan de 
takjes, blaadjes, eikels en nootjes op je papier. Maak er 
een mooi schilderij van. 
Laat het daarna drogen. 

Tevreden? Geef jouw kunstwerk een mooi plekje. ■ 

Maak je eigen natuurschilderij!

Wat heb je nodig?
Een vel papier
Lijm

•
 
• 

• 

 
• 

5DIY: do it yourself! ■

Voorbereiding:
Verwarm de oven voor op ongeveer 150 graden.

Aan de slag!
Doe de bloem en het zout in een grote kom. 
Roer deze goed door elkaar. 
Doe het water erbij en meng het goed. 
Kneed het deeg totdat het een fijne structuur heeft.

Tip! Heb je kleurstof in huis? Meng dit door een beetje water 
en kneed het vervolgens door het deeg. Hiermee geef je het 
deeg een leuke kleur. 

Is het deeg klaar? Maak er balletjes van. 
Maak daarna platte pannenkoekjes van de balletjes. 
Kneed er dan mooie figuren van. Platte figureren drogen 
het snelst. Wat dacht je van leuke hartjes?
Je mag natuurlijk ook grote figuren maken. Het duurt wat 
langer voordat deze droog zijn. 
Klaar met kneden? Leg de figuren dan 1 uur in de oven. 
Laat de figuren daarna afkoelen. 
Zijn de figuren afgekoeld? Versieren maar! Schilder jouw 
figureren in de mooiste kleuren. Of smeer ze in met lijm 
en besprenkel ze met glitters.

Brooddeeg maken – 
lekker kneden!

Wat heb je nodig?
2 kopjes bloem
1 kopje zout
1 kopje lauwwarm water
2 eetlepels olie
Kom
Een oven
Verf
Lijm
Eventueel glitters
Bakplaat
Bakpapier

•
•
• 
• 

•
•
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bezig zijn, 
Offline 

is te gek

DIY: do it yourself!
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WAT DOE IK NU…? SWEN VERTELT!
Hallo allemaal, Ik ben sinds 11 maart thuis vanwege het Coronavirus. Ik woon wel in mijn eigen TinyHouse bij mijn vader en moeder in de tuin. Toen het Coronavirus er nog niet was, ging ik naar de Vlijst. Die collega’s en begeleiders mis ik nu al een tijdje. Daarom heeft mijn mama wel taakjes voor mij, want het is geen vakantie.

Ik slaap een beetje langer uit en dan begint mijn dag. Mijn neef heeft Fortnite voor mij geïnstalleerd. Ik breng glas en plastic weg naar de containers en doe boodschappen bij ’t Boerder-ei-ke hier in Blixembosch. Daar ga ik lekker vers fruit halen.
Een aantal keren per dag moet mijn hond Doedel worden uitgelaten. Ik houd afstand van de mensen maar kan toch gezellig een praatje maken. Voor de rest volg ik het nieuws en luister naar muziek. Nogmaals, ik mis de Vlijst en al mijn taakjes daar, maar ik kan mijzelf goed bezig houden.

Nog effe en dan zegt Rutte ‘alles is weer oké’!
Groetjes en tot gauw,Swen van den Heuvel ■

Truus 70 jaar! 
En al 45 jaar bij Severinus, het is echt waar! 

Velen heeft ze zien komen en gaan, 

maar zij wil hier liever nooit meer vandaan. 

Jammer dat ze dat niet kan zeggen, 

dan kon ze het zelf wel uitleggen. 

Bij het kookclubje en de kapper is ze in haar element,

ook in haar woonhuis wordt ze verwend.

Ze is graag mooi en heeft hippe kleren, 

en ze houdt van lekker eten, dat kan iedereen beweren. 

Bedankt team voor alle goede zorgen, 

voor vroeger, voor nu en voor morgen! 

Gefeliciteerd zus, tante en nog vele jaren! 

Namens iedereen van haar familie ■

HIEP HIEP HOERA!

GRIETJE BIERENS

Mijn naam is Grietje Bierens. Ik heb gedaan: piano 

muziek geluisterd. Vanessa, Babette en tante Mas 

hebben uit zichzelf gebeld. Mama heeft via de receptie 

Linda en Carla gebeld. Ik heb kaartjes geschreven 

naar Carla, Amanda, Maaike, Karin, Irma. En ik heb 

paasaquarelletjes gemaakt, gehaakt, geschilderd, 

geschreven en rustig aan gedaan. Ik heb de 

klerenkast opnieuw ingericht in de slaapkamer, 

afgewassen, de afwas opgeruimd, koffie gezet 

voor mijn moeder, foto’s bekeken in mijn 

album, een binaire-puzzel gedaan (3-5 sterren: 

lekker moeilijk). Mama heeft meegedaan 

met Nederland in Beweging. We zijn gaan 

wandelen om actief te worden en voor de 

ontspanning in je hoofd. En tot slot heb ik 

nog een woordzoeker gedaan en mandala’s 

gekleurd.
Ik heb het naar mijn zin.

Liefs, Grietje  ■

Lieve Nina,
Omdat we elkaar nu niet in het 

echt zien, leek het me leuk om 

speciaal voor jou wat in het 

krantje te schrijven. Zeker nu in 

deze moeilijke periode. Als we 

het allemaal samen doen, komen 
we uit deze Corona-periode. Nina, mama houdt erg 

veel van jou. Daarom 
speciaal voor jou een 
Eftelingfoto omdat je 
daar zo’n fan van bent. Liefs, mama ■

VOOR MIJN DOCHTER 

POSTPOST



ZWEMMEN

Een olifant en een muis gaan samen zwemmen. Zegt 
de olifant: 'Ik ben mijn zwembroek vergeten!' Zegt de 
muis: 'Geeft niet. Ik heb er twee mee, je mag er wel 
één van mij lenen.'

9 Raadsels & Moppen ■8  ■ Kleurplaat
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Het is zomer! Tijd om gezellig samen te picknicken!

RAADSEL

Het is groen en zit op een hek?

 Antwoord: Verf!

IN DE WOESTIJN

Er zitten twee mannen in de woestijn. 
Vraagt de ene man aan de andere: 
‘Mag ik nu ook eens in het zand zitten?’

POEP

Wat krijg je als je poep 
omdraait?

JEUK

Welke salade helpt tegen jeuk?

GATEN

Wat zit vol gaten en toch 
vol water?

DROGEN

Wat wordt nat tijdens het 
drogen?

SPRINGEN

Wie kan er hoger springen 
dan een kerk?

 Antwoord: Vieze handen!

 Antwoord: Een krabsalade

 Antwoord: Een spons!

 Antwoord: Een handdoek

 Antwoord: Niemand, want een 
kerk kan niet springen.



Hallo,

Ik ben Tom Verhagen. Ik vind het niet leuk dat ik 
nu iedere dag thuis moet blijven. Ik mis de leiding 
en collega’s van Severinus. Nu ik thuis ben doe 
ik veel spelletjes op de laptop en spelcomputer 
en maak ik puzzels en woordzoekers in mijn 
puzzelboek. Ook houd ik van ministecken, veel 
muziek luisteren en tv kijken. Zo nu en dan bak 
ik lekkere dingen zoals cake en appelflappen of 
ga ik wandelen met papa en mama. 
Ik hoop dat ik iedereen snel weer kan zien.

Heel veel groetjes van Tom ■

Hoi iedereen, 

In mijn dagelijks leven in de Coronatijd teken ik over het Eurovisie 
Songfestival in mijn map van het werk. Helaas is ook het Eurovisie 
Songfestival geannuleerd, maar ik keek op 16 mei naar ‘Eurovisie: 
Europa Schijn een Licht’ dat ze speciaal uitzonden op televisie. Ook 
kijk ik elke vrijdag naar het Eurovisie home-concert via internet. Maar 
ik speel ook gezelschapsspellen met de huisgenoten en de leiding. En 
af en toe krijg ik een opdracht van de Jamin voor thuiswerk wat ik erg 
leuk vind!  

Groet, Pascal ■

Hallo allemaal,

Wij zijn Jelmer en Jordan en 
wonen op Heikantsebaan 
38/40. Omdat we nu niet kun-
nen werken hebben wij samen 
dit project met K’NEX gemaakt. 
We waren een goed team 
samen en zijn dikke vrienden 
van elkaar. We hebben er hard 
aan gewerkt.

Groetjes, Jelmer en Jordan ■

Hallo allemaal, 

Ik ben Nina Bloemers. Ik woon binnen 
Severinus. Ik werk in ouderenzorg als 
woonassistent bij Archipel. Er zijn niet zo 
veel bewoners binnen Severinus die een 
betaalde baan hebben.

Ik vond het belangrijk en leuk om jullie dit 
te laten lezen, omdat er ook mensen zijn 
met een licht verstandelijke beperking die 
kunnen werken in zorg en een betaalde 
baan kunnen hebben. Ik werk al bijna 
2 jaar bij Archipel. Per 1 juli 
heb ik vast contract bij 
Archipel daar ben ik 
super trots op!

Groetjes, 
Nina Bloemers ■

BEZIGE BIJ

EUROVISIE SONGFESTIVAL

K’NEX

TROTS

We dachten ‘out of the box’, doe eens wat origineels en 
geks: we gaan kamperen in de woonkamer!
‘s Avonds hielden we eerst een pyjama-party en we zongen 
flink mee op allerlei muziek. Gezellige inhakers, maar ook 
de polonaise kwamen voorbij. Zelfs de hond van Joris 
kwam een nachtje logeren. Wat hebben wij het gezellig 
gehad!

Groetjes Eline Bruins, Jordan Razenberg, Niels Pastoor, 
Oscar (de hond), Joris van Vught, Niels Schoolthink , Jelmer 
Holle en Marie-louise Bouwmans ■

KAMPEREN IN DE WOONKAMER 
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Een tijdje geleden zijn wij 
gaan samenwonen! Voorheen 
woonden we hier allebei al, 
maar dan op aparte kamers. 
Speciaal voor ons is de woning 
verbouwd en nu hebben we 
een mooi appartement. 
We hebben het ontzettend 
naar onze zin!

Groeten Robin, Carla  ■

WIJ WONEN SAMEN!

Hallo allemaal!



Inmiddels 12,5 jaar geleden zijn Ella de Kock, Lieke van Schijndel en Lieke de Vries op de Heikantsebaan komen wonen. Ze wonen hier alle drie met heel veel plezier. Samen met andere huisgenoten hebben ze de grootste lol. Daarom vonden we het wel tijd voor een klein feestje samen met de huisgenoten. We haalden herinneringen op en wat is er toch veel veranderd de afgelopen jaren!
Op naar het 
volgende jubileum!
Ella, Lieke en Lieke ■

12,5 JARIG JUBILEUM

En toen was er ineens geen dagbe-steding meer. Ik kwam thuis te zitten met papa en mama. En mijn thuishulp kwam in actie. In de ochtend ga ik wan-delen met papa en Ziva. In de middag ga ik met mama op de scooter. En 4 momenten per week is er de thuishulp.
Van juffrouw Jacobijn (basisschool) krijg ik ook nog huiswerk net als de kinderen die thuis kwamen te zitten. Tussendoor hield ik mezelf nog bezig met een puzzel van 1000 stukjes en het spelen op mijn kamer.  Helaas is de thuishulp nu ook thuis. Maar op een gegeven moment kreeg ik contact via Facetime en zo kreeg ik hulp bij de ver-zorging op afstand.

Remco ■

WAT IK DOE TIJDENS DE CORONA-PERIODE
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Ik ben Christel van Oorschot en ik wil vertellen 

over de CliniClowns-app. Want je kunt zo met de 

CliniClowns videobellen. Ze doen heel erg grappig. 

Ze hebben op mijn verjaardag videogebeld met 

muziek en we zongen samen liedjes. Ik vond het 

heel bijzonder dat ze dat voor mij 

deden. Ze maakten me aan het 

lachen en ik werd er emotioneel 

van. Luut en Tino zijn mijn 

lievelings CliniClowns. 

Ik ging heel vaak naar 

de CliniClowns toe, 

naar het zintuigenrijk. En 

daar kun je zien, proeven, 

horen en voelen. En ook 

ging ik vaak naar het 

Circus Boemtata! 

Groetjes van Christel ■

CHRISTEL EN DE CLINICLOWNS

gezelligegezellige

Het is voor niemand fijn om zoals nu altijd thuis te blijven 

door het Coronavirus. Toch is het slim om dat wel te doen, 

want je kunt die ziekte oplopen. Thuis kan ik gelukkig heel 

veel dingen doen. Kijk maar op de foto. Af en toe naar 

buiten kan wel als je heel goed oplet. Ik doe dat ook. Soms 

een boodschap en soms ook een wandeling in het bos. 

Of een ritje met de auto. Dat vind ik wel leuk, maar meer 

durf ik niet te doen. Ik mis wel alle begeleiders en collega’s 

van de Plank en van de Dienstengroep. Ik heb kaarten en 

telefoontjes van hen gehad. Erg leuk was dat! Ik hoop ze 

snel weer allemaal te zien. 

Zorgen jullie er goed voor dat je niet ziek wordt?

Groetjes voor iedereen van Marleen Smits ■

EEN GROET VOOR ALLE MENSEN 

VAN SEVERINUS

Wij zijn ontzettend blij met 
de opening van het nieuwe 

Kinderdagcentrum van Severinus. Xem 
leert veel en voelt zich daar goed op 
zijn plek. Het maakt niet alleen Xem 

gelukkig, maar ook ons als ouders. Fijn 
dat Severinus en vooral het team dit 

mogelijk maken.

Lindy Smolders 
 moeder Xem ■

BLIJ MET KDC

XEM

praatpraat
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Bijzondere ontmoetingen in 
het boek #MooieMomenten

Vorig jaar ontmoetten 20 cliënten een bekende Nederlander waarmee 
ze een talent of passie delen. We maakten hier een mooi verhaal van. 
Al deze verhalen zetten we in één heel mooi boek. Het boek heet 
#MooieMomenten. Jody was één van deze geluksvogels. Zij sprak af 
met interieurontwerper* Jan des Bouvrie en samen praten ze over 
ontwerpen.

Jody is 28 jaar en woont al 13 jaar 
bij Severinus. Jody: “Al sinds ik klein 
ben, vind ik binnenhuisarchitectuur 
heel leuk. Dus toen ik mocht opgeven 
wie ik wilde ontmoeten, wist ik dat 
gelijk. Jan des Bouvrie. En gelukkig 
wilde hij ook meewerken. De dag 
van de ontmoeting was ik heel erg 
zenuwachtig. Eén van mijn dromen 
kwam die dag uit! Ik ontmoette Jan in 
het Arsenaal in Naarden. Ik had mijn 
tas vol ontwerpspullen meegenomen. 
Die was heel zwaar. Ik heb alles aan 
hem laten zien. Hij keek ernaar en gaf 
me veel tips. 

Welke tip vond je het best?
“Jan des Bouvrie houdt heel erg van 
wit. Ik nu ook. Hij gaf me veel inspiratie. 
Ik zocht nieuwe meubels, dus ik koos 
een witte kast en wit bed. Ik verander 
best vaak mijn slaapkamer. Dan schuif 
ik met de meubels. Mijn slaapkamer 

moet een rustig plekje zijn. Ook als 
ze iets in het huis willen aanpassen, 
vragen ze altijd of ik wil meedenken. 
Dat vind ik superleuk om te doen. 
Toen ik bij Severinus ging wonen, had 
ik ook een plattegrond van mijn kamer 
gemaakt.”

Wat was je mooie moment van die 
dag?
“Dat was de ontmoeting zelf. Het was 
een dag om nooit te vergeten. Na onze 
ontmoeting gaf hij mij ook nog een 
rondleiding door de studio en het hele 
gebouw. Echt heel leuk. Mijn familie 
was heel jaloers. Ik denk er nog vaak 
aan terug. Geweldig dat het boek er 
nu is. Ik ben heel trots op het boek!” ■

*Een interieurontwerper is: Iemand die 
tekeningen maakt voor kamers. Kamers 

kun je op verschillende manieren inrichten. 
Bijvoorbeeld met verschillende meubels. Of 

andere kleurtjes op de muur. 

Jody ontmoet Jan des Bouvrie

“

“

Eén van mijn 
dromen kwam 

die dag uit. 
Echt een dag 
om nooit te 
vergeten!

BOEK

Naast Jody zijn er nog 19 cliënten 
die zo’n geweldige ontmoeting 
hebben gehad. Wil je hierover 
mee weten? Ga naar 
www.severinus.nl/mooiemomenten 
en bestel het boek! Het is 
trouwens ook te koop bij de 
Bruna, Gasterij ’t Dorpsgenot en 
VVV Veldhoven.

Jody ontmoet Jan des Bouvrie

14  ■ Heerlijke recepten

Zo maak je je eigen 

zomerse smoothie:

Geniet ervan!

•
•

•

•

•
•

•
•
•
• Wat heb je nodig?

1 banaan en 2 eieren 

Hoe maak je het?
Pel de banaan
Prak de banaan met een vork in een kom tot 
een papje. 
Doe hier de eieren bij en roer het geheel 
lekker door elkaar. 
Smelt een klontje boter in de pan en verdeel 
het hele prakje over de pan. 
Het vuur mag nu laag en wacht 5 minuten. 
Na 5 minuten draai je de pannenkoek om 
en laat deze nog 3 minuten op laag vuur 
doorbakken. 

De pannenkoek is heerlijk met een beetje appel-
stroop of suikerstroop, maar je kan er ook strooi-kaas over strooien voor de hartige trek! 

Dit heb je nodig voor 1 persoon: 

Appel
Banaan
1 glas jus d’orange

1  kopje yoghurt

Wil je een groene smoothie? 

Doe er dan nog een handje 

spinazie bij.

Alles in de blender en lekker 

mixen tot je een kleurige, 

gezonde smoothie hebt!

Zo bak je een heerlijke bananenpannenkoek

Heerlijke ReceptenHeerlijke Recepten
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2

ZWEMMEN
Jet en Jannie willen gaan 
zwemmen. Welke route 

moeten ze afleggen om bij het 
zwembadje te komen?

De muizen hebben enorme 
honger en knabbelen aan een 

lekker stukje kaas.

Kun jij de 7 verschillen vinden?

VIND
DEZELFDE AFBEELDINGEN

OPLOSSING

OPLOSSING

MUIZEN



18  ■ Prijsvraag

Envelopje

vol Liefde

Envelopje

vol Liefde

Kleur de hartjes in met mooie kleuren, ook de hartjes en 
sterretjes in het vierkant hieronder.

Knip of prik de hartjes vervolgens allemaal uit.

Prik of knip ook de grote rechthoek uit. Deze rechthoek plak 
je op een envelop.   
  
In de envelop stop je je zelfgemaakte hartjes confetti. 

Zo heb je een envelopje vol liefde om iemand te geven. Wie 
vrolijk jij op? 

u

u

u

u

Envelopje vol liefde

Van hoeveel ijsjes heeft iemand al een 
hapje gepakt? 

Hoeveel ijsjes zijn gevallen?

Hoeveel watermeloen-ijsjes zie je?

Stuur deze 3 antwoorden naar 
communicatie@severinus.nl. 
Onder de juiste inzendingen 
verloten we 3 pakken lekkere ijsjes.

PRIJSVRAAG

1

2

3
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Mijn GelukMijn Geluk

Kop opKop op

SEVERINUS
BIJZONDER IN SAMENLEVEN

SEVERINUS
Platanenlaan 28 | 5507 MD Veldhoven 
Postbus 6666 | 5500 MA Veldhoven
T 040 258 63 11 | E info@severinus.nl | I www.severinus.nl

Te Berde is het relatiemagazine van Severinus en komt elk kwartaal uit. | REDACTIE  Malou 
van Loon en Lotte van Mierlo, Afdeling Communicatie & PR  E communicatie@severinus.nl 

CLIËNTINFORMATIE Kijk voor meer informatie op www.severinus.nl/client T 040 258 63 19 | VERTROUWENSPERSONEN Kijk 
voor de contactgegevens van onze vertrouwenspersonen voor cliënten en wettelijk vertegenwoordigers op www.severinus.nl/
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Facebook
Instagram

Twitter
Linkedin
YouTube

SeverinusVeldhoven
severinusveldhoven 
SeverinusV
Severinus
Severinus Veldhoven

20  ■ Gedichten

Geluk in mijn leven is meer vrijheid bij Severinus. 
Ik ben blij dat ik veel mensen om me heen heb die lief en vrolijk zijn. 
Uitstapjes maken en werken bij SchippersStop in het stofzuigerplein,
dan zien de klanten dat ik gelukkig ben en vrolijk ben. 
Fietsen maakt mij gelukkig. Fietsen door de natuur maakt mij blij. 
De vrijheid die ik krijg, daar geniet ik van. 

Niels van Beers 

Kop op je kunt het; 1,5 meter van elkaar. 
Lukt het niet alleen? Dan staan er hulptroepen klaar.

Geef de moed niet op; blijf positief!
Ook valt dat niet mee. Maar heb elkander lief. 

Denk eens aan je naasten. 
Je hoeft je niet te haasten. 

Moet je niezen, doe het in je elleboog. 
Anders houden we het niet droog. 

En zijn we weer terug bij af. 
Wees nou eerlijk, wil jij daar liggen in een....?

Nee, oké, houd de moed erin, schud niemand de hand.
Want wij kunnen dat, als hartverwarmend Nederland. 

Geniet van elkaar en van het leven.
Want dat heb je niet voor niets gekregen. 

Einde - Gedicht van Nellie Tonen - Smetsers 


