
Tweedelig 
 

Dit jaar is Tweedelig het goede doel, 
dat geeft de bewoners een fijn gevoel. 
Alle eerste klassers gaan aan de slag, 
voor een mooi resultaat op kerstdag. 

Dat iedereen dan ook meehelpt is een mooi gebaar, 
dit raakt bij sommige mensen een gevoelige snaar. 

 
Tweedelig, een fijn huis voor hen om in te verblijven, 

dat gevoel is voor hen niet te omschrijven. 
In dat huis zorgen ze goed voor elkaar, 

en daarvoor zijn we de begeleiders heel dankbaar, 
Laten we de begeleiding dus vooral niet vergeten, 

met hen kunnen de bewoners, zingen, dansen en lekker eten. 
 

Een “thuis” voor mensen met een beperking, 
dit kan alleen door een goede samenwerking. 

Door goede communicatie met begeleiding en ouders, 
valt er een hele last af van hun schouders. 

 
Ik zal de bewoners even voorstellen, 

door in het kort iets over hen te vertellen. 
Dion kijkt graag naar Bassie en Adriaan op tv, 

wel 100 keer en dan zegt hij nog geen nee. 
Bart die trekt graag baantjes in zwembad de Schop 

en ook koken vindt hij helemaal top. 
 

Greetje luistert en danst graag op K3 muziek, 
ze heeft dan ook een hele goede danstechniek. 

Karin houdt van fitness en toneel, 
vervelen doet ze zich dan ook niet zoveel. 

Bas zoekt op internet alles over vrachtwagens op, 
maar pannenkoeken eten is voor hem echt een strop. 



 
Linda gaat graag paard rijden, 

en ook met uitstapjes kun je haar verblijden. 
Petra maakt de lekkerste gerechten klaar, 

en ze is ook een echte knutselaar. 
De wereld van Rijohnne bestaat vooral uit voelen, 

ze vindt het dan ook reuze fijn om lekker te kroelen. 
Maarten gaat graag op stap met Bas, 

ook met darten is hij in z'n sas. 
 
 

Carole kijkt het liefst door fotoboeken, 
en ook sieraden doet ze graag uitzoeken. 

Frank heeft een leuk baantje bij Brownies & Downies in het restaurant, 
bij het golven heeft hij van zijn oom veel tegenstand. 

 
Op dit moment is alles een beetje ongewoon, 

want ze missen nog een persoon. 
Ook dat komt wel weer goed, 

we wensen de bewoners veel voorspoed! 
 
 

Van: Maud Geerts 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


