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In deze 
nieuwsbrief:

Wat is een ervarings-
deskundige?

Maak zelf een 
smoothie!

Igor gaat 
paardrijden

En nog veel meer...
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Beste lezer,
Wij zijn 8 clienten die wonen of werken bij Amerpoort.
Wij hebben deze nieuwsbrief voor jou gemaakt. 
Dat deden wij op de zomerschool van Ed@Loket. 
We kregen les in onderwerpen bedenken, interviewen, foto’s maken 
en schrijven.
Soms kregen we best veel informatie.
Maar we hebben ook veel geleerd.
En deze nieuwsbrief gemaakt. 

Wil jij ook een exemplaar van deze nieuwsbrief?
Vraag dan aan je begeleider of hij er één voor jou wil printen. 
De nieuwsbrief staat op www.edloket.nl

We zijn ook nieuwsgierig wat je van deze nieuwsbrief vindt!
Heb je tips voor ons?
Of onderwerpen voor een volgende nieuwsbrief?
Misschien wil jij meewerken aan een volgende nieuwsbrief?

Laat het ons dan weten!
Stuur een e-mail naar edloket@amerpoort.nl
Wij willen namelijk tijdens een winterschool weer een nieuwsbrief maken.

Amy, Betti, Harry, Igor, Judith, 
Joyce, Puck en William

André, Jaap, Jacqueline, José, 
Lisette, Mark en Zina hielpen 
mee aan deze nieuwsbrief.



Platte txt 
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Brieven aan Betti
Dag Betti, 
Wat moet ik doen? 
In de drogisterij 
vraag ik een  
winkeljuffrouw om 
hulp. 

Ze zegt dat ze mij niet kan helpen.  
Nu moet ik een begeleider halen  
om shampoo te kopen. 
Raar dat mensen me niet helpen. 
Help Betti, wat moet ik doen?? 
Suus 

Lieve Suus, 
Vraag de winkeljuffrouw opnieuw 
om je te helpen. 
Stel je vraag waar andere klanten 
bij zijn. 
Je kunt ook iemand meenemen  
bij wie je je veilig voelt. 
Bijvoorbeeld een vriendin of een 
begeleider 
Het is belachelijk dat ze je niet  
willen helpen. 
Succes! 
Betti

Lieve Betti, 
Mijn vader heeft  
een poes.  
Hoe vaak moet die 
geborsteld worden? 

Ik doe het nu 1x in de maand. 
José 

Lieve José, 
Je mag de kat best 1x in de week 
borstelen. 
Een kat met lang haar moet je zelfs 
elke dag borstelen! 
Dat hoort bij de verzorging van het 
dier. 
Anders krijgt het klitten in zijn vacht. 
Veel plezier met borstelen! 
Betti 

Heb je ook een vraag voor Betti?
Stuur dan een e-mail naar edloket@amerpoort.nl of schrijf een
briefje naar Ed@Loket, Antwoordnummer 520, 3746 WB Baarn

Betti is ervarings-
deskundige en wil 
graag mensen met 
een verstandelijke 
beperking helpen 
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20 cliënten van Amerpoort zijn ervaringsdeskundige.
Marjo is één van hen.
Zij vertelt hier wat zij doet.

Wat is dat eigenlijk: een ervaringsdeskundige?
“Als ervaringsdeskundige deel je jouw levenservaring met andere mensen. 
Dat is fijn om te doen.
Want mijn ervaringen kunnen voor andere mensen een steun zijn.” 

Waarom wilde jij ervaringsdeskundige worden?
“Ik wilde mijn ervaringen delen met anderen.
En daarmee andere mensen steunen.”

Hoe ben je ervaringsdeskundige geworden?
“Ik heb de opleiding ‘Samen Sterk’ gevolgd van de LFB.
En een diploma gehaald.
Nu werk ik als ervaringsdeskundige bij Amerpoort.”

Wat doet         een 
ervaringsdeskundige?

“  Met mijn 
ervaring kan 
ik andere 
mensen 
steunen” 
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Wat doe je als ervaringsdeskundige?
“Ik praat mee bij bijeenkomsten van Amerpoort.
Dan wordt er naar mij geluisterd. 
Ook zit ik soms bij sollicitaties. 
En ik was een keer gastdocent op de Hogeschool Utrecht bij een 
introductiedag.
Ook heb ik op een basisschool verteld hoe je zelfstandig reist als je in 
een rolstoel zit. 
Dat heb ik samen gedaan met een ervaringsdeskundige die in een 
rolstoel zit.” 

Klopt het dat jullie ook les geven?
“Jazeker, de ervaringsdeskundigen geven ook les op scholen aan 
studenten en scholieren. 
Wij gebruiken onze ervaringen, zodat anderen kunnen leren. 
Daardoor zijn ze bijvoorbeeld weer gemotiveerd om door te gaan, 
als het soms tegenzit.”

Wat kan je doen voor andere cliënten van Amerpoort?
“Ik kan als ervaringsdeskundige bijvoorbeeld een keer bij een bewoners-
overleg op jouw woonlocatie komen. 
Dan kan ik mee praten over een onderwerp dat voor jou belangrijk is.”

Meer informatie? 
Je kan een e-mail sturen 
naar ervaringsdeskundigen@ 
amerpoort.nl of bellen met Ida 
Vaessen: 06 - 131 937 07
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 >

Wat heb je nodig? 
> 2 peren en 1 banaan
> 125 gram blauwe bessen
> 1 bak (600 ml) Griekse yoghurt
> 1 eetlepel honing

Keukenspullen 
> Mesje en aardappelmesje
>  Staafmixer met maatbeker
of blender

> Snijplank
> Schalen
> Kan en glazen
> En rietjes

Tips! 
Je kan de smoothie ook zonder een rietje drinken. 
Je kan ook ander fruit er in doen.

Zomers fruit met 
yoghurtdrank

3 in 1
Smoothie

GEZOND ETEN
RECEPT



Snijd het fruit.

Haal het klokhuis uit de peer en snijd 
de rest van de peer in kleine stukjes.

Doe het fruit in de blender en 
doe de Griekse yoghurt erbij. 

Mix het net zo lang tot dat het een 
dunne smoothie is. 

Snijd de banaan in kleine plakjes. 

Was de blauwe bessen onder de 
kraan met koud water. 

Doe 1 eetlepel honing erbij. 

Schenk de smoothie in een glas. 
Klaar, smullen maar!

1 2

3 4

5 6

7 8



Igor gaat paardrijden
Sporten is gezond. Je kan kiezen uit veel verschillende soorten sport. Voetbal of 
tennis, hardlopen of zwemmen. Igor heeft een bijzondere sport gekozen. Hij gaat 
paardrijden bij de Prinses Maxima Manage in Den Dolder. De paarden zijn heel lief. 
De manege is voor mensen met of zonder een verstandelijke beperking.

Igor poseert trots in de stal van zijn manege. 
Hij gaat elke maandag paardrijden.  
Igor vindt paardrijden leuk.

Igor maakt het paard klaar om te gaan rijden.

Hup, naar de binnenbak!
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En opstappen Igor. 
En rijden maar. 
Lekker naar buiten waar de zon schijnt.

Daar gaat Igor!  
Wat doet hij het goed!  
Je kan zien dat hij veel ervaring heeft.

Het laatste rondje.  
Igor heeft genoten van het paardrijden.  
Het paard is moe en heeft goed zijn best gedaan.

Op deze foto zie je Igor samen met Judith en Betti die 
dit fotoverhaal hebben gemaakt.
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BAARN  
GEBARENCLUB BAARN 

In september is de Gebarenclub weer begonnen. 
De Gebarenclub is op woensdagavond in het Cultureel 
Centrum, locatie Nieuwenoord in Baarn.  
Ook jij kan hier aan meedoen. Het is gratis. 
Amerpoort vindt dat iedereen de kans moet krijgen 
om gebarentaal te leren. Je kan je opgeven via 
clubwerkamerpoort@amerpoort.nl. 
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UIT TIPS IN DE OMGEVING

Mop van Harry 
14 dagen geleden las ik in de krant: roken is dodelijk!
Ik ben meteen gestopt met roken!
8 dagen geleden las ik in de krant: drinken is dodelijk!
Ik ben meteen gestopt met drinken. 
Gisteren las ik in de krant: seks is dodelijk. 
Vanmorgen heb ik het besluit genomen.
Ik stop met de krant te lezen. 

BAARN - VRIJDAG 3 NOVEMBER 
NAMEN NOEMEN

Bij Namen Noemen maak je een wandeling langs kunstwerken 
om overledenen te herdenken. Honderden vuurkorven, fakkels 
en stormlantaarns verlichten de tocht.
Je bent van harte welkom op locatie Nieuwenoord in Baarn 
vanaf 7 uur 's avonds (19.00 uur).



Platte txt 

 nummer 1 - september 2017 - Nieuwsbrief Ed@loket - 11

Het Ed@Loket 
In 2016 bedachten cliënten, samen met 
medewerkers, het Ed@Loket. 
Het Ed@Loket zorgt voor begrijpelijke informatie. 
“Meedoen begint met begrijpen waar het over 
gaat.”  

De cliënten bij het Ed@Loket lezen brieven en 
beleidsstukken. 
Ze zorgen ervoor dat iedereen die kan begrijpen. 
Ook beantwoordt Ed@Loket vragen van 
cliënten. 

Ed@Loket is een dagbestedingsplek. 
Met een eigen website en een eigen kantoor op 
het Furkaplateau in Utrecht. 
Op de Ed@Loket Zomerschool is deze nieuws-
brief gemaakt. 

Meer informatie over ons vind je op www.edloket.nl

Heb je vragen? Wil je langskomen? Wil je ook werken op deze 
dagbestedingsplek of meedenken? Je bent van harte welkom!
We zijn geopend op maandag van 13.00 tot 16.00 uur.

Furkaplateau
4e verdieping, Kamer 4
Furkaplateau 15
3524 ZH Utrecht
Telefoon: 06 - 5115 6105
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Stuur de oplossing voor 1 november 
Via e-mail: edloket@amerpoort.nl
Met de post: Ed@Loket, 
Antwoordnummer 520, 3746 WB Baarn.

Onder de inzenders verloten wij 
3 kookboeken. Alleen de 3 winnaars krijgen 
krijgen een bericht van ons.

ZOEKPLAAT

Naam:………………….......……………………………................…………..

Adres:……………………………………………….....................……………

Postcode en plaats:………………………….....................…………………

Mop van Harry

14 dagen geleden las ik in de krant: Roken Is dodelijk!
Ik ben meteen gestopt met roken !!
8 dagen gelden las ik in de krant… Drinken is Dodelijk!
Ik meteen gestopt het drinken. 
Gisteren la sik in de krant sex is dodelijk
Vanmorgen heb ik het besluit genomen.
Ik stop met de krant te lezen. 

Zoekplaat:

Komt nog een ander duidelijker voorbeeld die zelfgemaakt is door de zomerschool.

Zoek de 10 verschil len.
Zet een cirkel om de verschillen.

Stuur de oplossing voor 1 november naar Nieuwbrief@edloket.nl of
op antwoordnummer 520, 3746 WB Baarn.

Onder de inzenders verloten wij 3 kookboeken.

Naam:…………………………………………………………..

Adres:……………………………………………………………

Postcode en plaats:……………………………………………

Mop van Harry

14 dagen geleden las ik in de krant: Roken Is dodelijk!
Ik ben meteen gestopt met roken !!
8 dagen gelden las ik in de krant… Drinken is Dodelijk!
Ik meteen gestopt het drinken. 
Gisteren la sik in de krant sex is dodelijk
Vanmorgen heb ik het besluit genomen.
Ik stop met de krant te lezen. 

Zoekplaat:

Komt nog een ander duidelijker voorbeeld die zelfgemaakt is door de zomerschool.

Zoek de 10 verschil len.
Zet een cirkel om de verschillen.

Stuur de oplossing voor 1 november naar Nieuwbrief@edloket.nl of
op antwoordnummer 520, 3746 WB Baarn.

Onder de inzenders verloten wij 3 kookboeken.

Naam:…………………………………………………………..

Adres:……………………………………………………………

Postcode en plaats:……………………………………………

Zoek de 10 verschillen.
Zet een cirkel om de verschillen.




