
Hallo allemaal! De gezellige feestdagen komen er 

weer aan. Je hebt lekker veel vrije tijd om deze laatste 

Maggezegd van het jaar te lezen en te bekijken. Maak 

kennis met Egon, Cees, Steven en DeeJee Jos. De 

redactieleden van Maggezegd wensen jullie 

hele fijne feestdagen en 
een kleurrijk nieuwjaar!
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Draaiende wieken, het mooiste wat er is!

Cees is fan van The Beatles

Wil jij iets weten 
over molens? 

Dan moet je bij 
Egon zijn!

Redactie

Nab Bevelander
Kathy Michielsen

Gerda Jochems
Hans Hennevanger

Wim Muijs
Ingrid van Willigen

Heb jij ook een leuk verhaal voor Maggezegd? 
Stuur dan een mail naar nieuws@sovak.nl December 2018  Maggezegd

Egon wordt 

er blij van

Bij ons thuis stond vroeger een ouderwetse radio met lampen. Daarop hoorde ik voor het 

eerst muziek van The Beatles. Toen ben ik echt fan geworden. 

Nu heb ik alle cd's van The Beatles. Maar ik spaar ook 
alles waar een afbeelding van The Beatles op staat. 
Platen aan de muur en een trui. Ik heb zelfs bekers 

met The Beatles erop om koffie uit te drinken. Alles 

wat met The Beatles te maken heeft vind ik prachtig! 

Ik heb echt een 
toffe hobby!"

Egon weet 
heel veel van 
Nederlandse 

molens. 
Egon weet heel veel van Nederlandse 

molens. Bijvoorbeeld wat voor type
 het is, waarvoor ze gebruikt worden
 en hoe oud ze zijn. Er zijn stellingmolens, 

bergmolens, wipmolens en standerdmolens. 

Die zijn allemaal even mooi!

Weet je wat Egon het 

allermooiste aan een molen 

vindt? De wieken! "De molen 

is op z’n mooist als de wieken 

draaien in de wind" zegt Egon. 

Soms zit er een vlag aan de 

wieken. Dat betekent dat er 

iets te vieren is. 

Egon is geboren en opgegroeid in een 

huis dat vlak naast een molen stond. 

Daar is zijn liefde voor molens begonnen.

Laat de wind maar waaien en 
de wieken draaien.



Goed gevoel
Steven vertelt:
Ervaringsdeskundigheid betekent voor mij dat ik de dingen 
die ik meegemaakt heb, kan gebruiken om anderen te 
helpen. Ik weet goed hoe het voelt als je teleurgesteld bent. Of 

hoe het voelt als iemand in je naaste omgeving is overleden. 

Voor nieuwe bewoners en medewerkers is dat 

een mooie manier om kennis te maken met 

SOVAK."

Heb je een vraag of wil je meer weten over 
ervaringsdeskundigheid? Neem dan contact op 

met Yvette Tevel y.tevel@sovak.nl
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Dit is Jos Vos
Jos is DeeJee. 
Hij draait plaatjes op feestjes en partijen. 

Ook op feestjes van SOVAK. Bijvoorbeeld 

tijdens het Zomerfestival. 

Kerstgedicht 
van Steven 

Gerards

Het geeft een goed gevoel als je iets goed kunt. 

Ik kan gedichten en verhalen schrijven en ik ben 

goed in sporten. Dat zijn mijn uitlaatkleppen. Dat 

kan anderen ook helpen. Dat ze leren om ergens 
goed in te zijn. Mensen helpen met goed in hun 

vel zitten, dat geeft mij een goed gevoel. Ik wil 

anderen vertellen over mijn leven bij SOVAK. 

SOVAK heeft 4 ervaringsdeskundigen
Michiel, Ian, Renaldo en Steven.

Het voelt alsof je nog je 
verjaardag viert in januari 

We verwelkomen één kind op 
aarde in december 

Weten de mensen tegenwoordig
 waar het om draait? 

Een vallende ster, 
Een ezel in de stal en Jezus ligt 
in de kribbe.. Of het waar is? 

Tegenwoordig zijn we te druk 
met het kiezen van het eten 

En een keertje samen zijn
Dat kent geen tijd

Jos hoopt dat hij snel weer 

een keer op een feestje van 

SOVAK muziek mag 

komen draaien.

Hij wil 
een sfeertje 

maken

Jos houdt vooral van muziek 

uit de jaren 60, 70 en 80. Maar 

op feestjes draait hij vaak 

Nederlandstalige muziek. Dat 

wordt het meeste gevraagd. 

Zodra Jos begint te draaien dan 

probeert hij de mensen op de 

dansvloer te krijgen.


