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25 jaar de Parabool
Voorwoord

Verjaardagen zijn vaak iets bijzonders voor de mens. Die ene dag in het jaar:  

je verjaardag, de dag dat je ter wereld kwam, wordt bijna altijd gevierd.  

Soms groot en uitbundig, of met een klein bescheiden feestje. Iedereen viert 

zijn of haar verjaardag op zijn eigen manier.

- Hanneke

De 25ste verjaardag van de Parabool 

was een zeer geslaagd en succesvol 

feest met als thema: bling bling blauw. 

De 3 b’s. Dat was goed bedacht, het 

feest was Buitengewoon, Bijzonder, en 

iedereen was Blij! De 3 B’s op zijn best!

25 jaar geleden kwam de Parabool ter 

wereld, dit is groots gevierd. Geen klein 

bescheiden feestje, maar een groot en 

uitbundig feest!

25 jaar is ook al een behoorlijke 

leeftijd. De moeilijke puberjaren 

zijn achter de rug, en de Parabool 

wandelt en kabbelt lekker door naar 

haar volgende jubileum. Haar 30ste 

verjaardag!
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Hallo! Ik ben Angelien Tinga. Ik ben op 

9 november 1992 gaan werken bij de 

Parabool.

Ik zat op de Zonnehof in Raalte en ben 

aan de slag gegaan op DAC  

‘de Hooilanden’. Ik zat daar bij naaien 

en maakte vooral babykleertjes.  

We gingen ook nog zwemmen en 

deden gymnastiek. We gingen met alle 

3 de groepen elk jaar op vakantie.  

De leiding ging ook mee.

Ik heb ook veel appeltaarten gebakken 

met John van Vilsteren. Later zijn we 

naar Broekland gegaan omdat daar 

een bakkerij kwam. Ik werk daar nu 

niet meer maar wel in Mariënheem, op 

de andere bakkerij. Verder werk ik op 

het textielatelier in Heeten en in  
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de Paraboolwinkel in Raalte.  

Ik ga elke dag op de fiets naar mijn 

werk. Ik vind het leuker zoals het nu 

is dan vroeger. Nu is het echt werken 

tussen andere mensen. Ik mag vaak 

klanten helpen en dat vind ik leuk.

- Groetjes Angelien Tinga



Wonen

Goedemiddag, ik ben Ben Jansman 

en ik ben op 2 november 1992 bij de 

Parabool gaan wonen.

Mijn eerste woonplek was  

Groenling 13, dat hoorde bij woonvorm 

de Groenling. Ik woonde daar met 

6 anderen. Iedereen had een eigen 

slaapkamer maar verder was je altijd 

in de groep.  In 1995 ben ik naar 

de Kruizemunt verhuisd en ging ik 

wonen met zus Anita en Maria kleine 

Koerkamp. Later kwam Ans Molenaar 

daar ook wonen. Daar kreeg ik 

ambulante begeleiding van Gerda en 

Gerdien. Later ging ik naar Groenling 6 

met Anita, Ria Kruiper en Hennie Groot 

Koerkamp. Omdat dat huis te klein was 

zijn we met zijn vieren verhuisd naar 

Koningsspil 111 en daar woon ik nu 

nog met veel plezier.

- Groetjes Ben Jansman

Ben Jansman

Ik heb een eigen zit/slaapkamer waar 

ik veel ben. Ik luister dan naar muziek 

of zit op de tablet of op mijn mobiel. 

Als ik het gezellig vindt kan ik naar de 

gezamenlijke huiskamer. Soms eten 

we samen, soms eet ik alleen op mijn 

kamer.

Portret



Dat is grappig. De Parabool bestaat 25 jaar en de Blekstraat 

precies de helft daarvan! Op 22 september was het groot feest! 

We hebben het 12,5 jarige bestaan van de Blekstraat gevierd! 

De blekstraat bestaat 12,5 jaar!

Samen hebben we de tuin mooi versierd 

en met de begeleiding een lekker 

gebakje gegeten. Daarna kwamen onze 

ouders en buren ook. We hebben lekker 

gegeten en gedronken en er was goede 

muziek dankzij DJ Thijs! Als grote 

verassing kwam er een snackkar bij ons 

in de tuin! Harriët las een mooi gedicht 

voor over de Blekstraat en Michiel gaf 

nog een spetterend optreden!

Als laatste kregen we van de ouders een cadeau:  

Een heel mooi schilderij met ons er op en geld om 

een keer uit eten te gaan. Dan hebben we weer feest!

Groetjes van Thijs, Mandy, 
Michiel, Dennis, Laura 
en René 
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de Parabool 25 jaar



Samen hebben we er een mooi feest van gemaakt. 
Bedankt allemaal! Hartelijke groet van André
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Gedicht

Een gedicht ter ere van het 25 jarig jubileum  

van de Parabool

Geachte aanwezigen,

We zijn hier allemaal bij elkaar om samen met 

cliënten en begeleiders het 25 jarig bestaan te vieren

En samen allemaal bij elkaar om het te maken  

tot een onvergetelijke dag

Lang zal de Parabool leven, lang
 zal de Parabool leven, 

lang zal de Parabool leven

In de gloria, in de gloria, in de 
gloria

Hierperde piep, hierperde piep, 
hierperde piep

Hoera hoera hoera

Dit gedicht werd u allen voorgedragen  

door Jeannette Bouwman van der Weerd
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Kleur ons nieuwe logo
De Parabool heeft een nieuw logo. Zonder kleur is het best wel saai. 

Geef jij het een vrolijk kleurtje?

Kleurplaat
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Medewerker

Ine Schoot werkt al vanaf 1979 bij de Gooije Marke, wat 25 jaar geleden  

de Parabool werd. Samen met een collega heeft Ine de wasserette opgezet.  

Ine vertelt dat ze altijd met plezier gewerkt heeft en dat nog steeds doet! 

Ine werkt het langst bij de Parabool

Heb je nog leuke herinneringen aan 

vroeger?

Vroeger gingen we met de hele 

groep op kamp. Bijvoorbeeld in een 

padvindershuis. Vaak was er dan ook 

een BBQ met alle ouders van clienten. 

Fantastisch was dat!

Wat is je wens voor de toekomst?

Ik hoop nog veel cliënten te zien 

ontwikkelen. Dat vind ik hartstikke 

leuk! Dat ik nog lang met ze kan 

blijven werken.

Als ze fluitend de deur uit gaan….  

Dat vind ik het allermooiste!  

Zegt ze stralend. 

Altijd met plezier naar het werk!

‘Ine samen met Alie Esselink, Willem Bijma en Huib de Boef. 
Ze zijn 3 van de cliënten die er al vanaf het begin bij zijn.’
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Loat Goan!!!
Willy 
Oosterhuis

11



een bijzonder 2018!
Fijne feestdagen en

deparabool.nl


