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Verjaardagen April
20 April
Andrea Leeuwestein

Vrijwilligster van deze
maand

Vrienden van het
zorghuis van deze maand

25 April
Arjen Bongers

Verjaardag Angèle
Op 4 mei 2019 viert Angèle
Krans haar 50ste vrerjaardag.
De uitgenodigde zijn van harte
welkom op dit grote feest.

28 April
David de Bruijne

Anja

Davy en Jolanda

den Breejen

Vollebregt

Wat vind je het leukste op de
dagbesteding?
Spelletjes doen en Sandra
helpen

Winnaar(s) prijsvraag
Gefeliciteerd Anna en Melanie
Jullie kunnen jullie prijs
ophalen in het Zorghuis
Alblasserwaard.

Wat is je droom vakantie of
land?
Afrika
Wat doet je graag in je vrije
tijd?
Fitnessen en met de Papagaai
spelen

Verjaardag Werner

Wat is je droom vakantie of land?
D: Amerika (New York)
J: Op safari naar Kenia
Wat doet je graag in je vrije tijd?
D: Netflixen en voetbal kijken
J: Winkelen, op visite bij Desiree
Wat is je lievelings eten?
D: Kip (maakt niet hoe)
J: Boerenkool

Werner heeft voor zijn
verjaardag de bewoners en
begeleiding van het Zorghuis
getrakteerd op een lekker
etentje bij de wok.
Bedankt voor het organiseren
Werner en Meneer en
Mevrouw de Mik.

Wat is je lievelings eten?
Zelfgemaakte friet

Wanneer ga je Biggie
opzoeken?
Over ongeveer vier weken…
\

Michel gaat van de voetbal af en
door naar de Hockey om zijn
talenten te laten ontplooien in
het hockeyteam van Souburgh
G1.

Brigitte op haar paard

Wat is je lievelings muziek?
Alles behalve Jazz
Wat zou je doen met een
miljoen euro?
Een wereldreis maken en een
huis kopen

Michel naar de hockey

Wat is je leukste herinnering aan
of met het Zorghuis?
D: De aanloop naar het opbouwen
van het Zorghuis
J: De verbouwing van begin tot het
eind

Wat is je lievelings muziek?
D: 80s en 90s
J: 80s en 90s en Kensington
Mooiste nummer ooit gemaakt?
D: November Rain van Guns N
Roses
J: Dreaming out loud van Mai
Wat zou je doen met een miljoen
euro?
D: Op vakantie gaan naar New York
J: Dan zit ik morgen bij het
Reisbureau, om een reis te boeken,
samen met iedereen.

Brigitte is sinds kort weer aan
het paardrijden bij het ASVZ
zoals te zien op deze foto.
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Creative Coaching
Op de braderie
Op Zaterdag 11 mei staat
Creative Coaching op de
braderie op de Hoeff in
Giessenburg. Ook staat
Creative Coaching op de
moederdag braderie in
Sliedrecht.
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Raad de plaatjes
Weet jij welke pretparken dit
zijn?
Vul de antwoorden in op een
briefje van de ideeënbus en
maak kans op een leuk prijsje.

1 April grappen
•

Doe een beetje zout in
iemand zijn koffie of thee

•

Zet de klok een uur terug

•

Verander de achtergrond
van een computer naar
iets andes

•

Haal de baterijen uit de
afstandsbediening
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