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Mede mogelijk gemaakt door: 
 

Verjaardagen 
De verjaardagen van de bewoners en 
begeleiders van het Zorghuis 
Alblasserwaard in de komende 3 
maanden. 
 
Op 8 Juni is jarig: 
(Bewoner) Hanna 
 
Op 14 Juli is jarig: 
(Begeleiding) Patricia  
 
Op 15 Juli is jarig: 
(Bewoner) Brigitte 
 
Op 30 Juli is jarig: 
(Vrijwilliger) Peter 
 
Op 12 Augustus is jarig: 
(Bewoner) Michel 
 
Op 27 Augustus is jarig: 
(Vrijwilliger) Arie 
 

 
 
Van harte gefeliciteerd namens de 
bewoners en begeleiders van het 
Zorghuis Alblasserwaard. 
 
Nieuws over de nieuwsbrief  
• Vanaf 1 Juni 2019 komt de 

nieuwsbrief voortaan online op 
de website van het Zorghuis 
Alblasserwaard te staan. 
U kan de website bekijken op: 
www.zorghuisalblasserwaard.nl 
 

• Vanaf 1 Juni 2019 komt de 
nieuwsbrief voortaan per 
kwartaal (drie maanden) uit. 

 

Nieuws over de website 
Een aantal weken terug is er een 
nieuwe website van het Zorghuis 
Alblasserwaard gelanceerd. Op deze 
website kan je onder andere 
informatie opzoeken, foto’s en 
video’s bekijken, maar ook alle 
nieuwsberichten en nieuwsbrieven 
lezen. Sinds kort staat er ook een 
donatie thermometer op om bij te 
houden hoeveel er al gedoneerd is 
voor het dakterras van het Zorghuis 
Alblasserwaard. Ben je al 
nieuwsgierig? Ga dan snel naar 
www.zorghuisalblasserwaard.nl 
 
Kampioenschap Hockey 
Zaterdag 8 Juni was de 
kampioenswedstrijd van het G Team 
van Hockeyclub Souburgh. Van het 
Zorghuis Alblasserwaard deden 
bewoners Melanie, Michel en David 
mee. Uiteindelijk hebben ze 
gewonnen met de stand 5-2, en zijn   
ze dus hockey kampioen. Van harte 
gefeliciteerd!  
 

 
 
 

 
 

Verjaardag Angèle 
Bewoonster Angèle is 50 jaar 
geworden. Ze heeft dit gevierd met 
een groot feest inclusief DJ en 
zanger. Ook was er een heerlijk 
buffet met eten.  
 

 
 
Bewonersvakantie 2019 
Nog een aantal weken en dan is het 
weer zover! De Bewonersvakantie is 
van 12 Augustus 2019 tot 19 
Augustus 2019. De bewoners 
vertrekken om 14.00 uur. En zijn die 
week erna om ongeveer 14.00 uur 
weer thuis. Ook op deze 
bewonersvakantie geeft het Zorghuis 
Alblasserwaard er de voorkeur aan 
om geen ouder bezoekdag te 
organiseren.  
 

 
 

Wist je al dat..  

• De toiletten binnenkort in het 
Zorghuis Alblasserwaard worden 
vernieuwd? 
 

• Paul, Melanie en David de 
Feyenoord run hebben gelopen 
van 1250meter? 
 

• Arjen sinds kort voortaan op de 
Dinsdag dagbesteding geeft? 

 


