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Mede mogelijk gemaakt door: 
 

Verjaardagen 
De verjaardagen van de bewoners en 
begeleiders van het Zorghuis 
Alblasserwaard in de komende 
maand. 
 
Op 1 September is jarig: 
(Begeleiding) Theo 
(Bewoner) Sandra 
 
Op 17 September is jarig: 
Fenna  
 
Op 23 September is jarig:  
(Begeleiding) Desiree 
(Vrijwilliger) Karin 
 

 
 
Van harte gefeliciteerd namens de 
bewoners en begeleiders van het 
Zorghuis Alblasserwaard. 
 
Vakantie Rockanje 
De bewoners van het Zorghuis 
Alblasserwaard hebben een hele leuke 
vakantie gehad in park rondeweidebos 
(Molecaten) in Rockanje. Ze hebben 
leuke dingen gedaan, er is ondere 
andere een quiz avond georganiseerd, 
een bonte en karaoke avond 
georganiseerd met toneelstukjes, 
gezwommen, gemidgetgolfd, 
gewandeld, dorpjes bezocht. En vooral 
lekker veel plezier gemaakt en lekker 
gegeten. Voor alles werd erg goed 
gezorgd.  
 
Namens alle bewoners willen we 
Theo & Desiree en de begeleiders 
hartelijk danken voor de gezellige 
week die wij mochten hebben! 
 
  
 
 

Weer aan het werk 
Inmiddels is de vakantie weer voorbij, 
en gaan we allemaal weer lekker terug 
aan het werk. 
 
De dagbesteding T.A.Z. is weer 
gestart op Dinsdag 3 september. 
De dagbesteding van Arjen is weer 
gestart op Dinsdag 10 september. 
Repair & Go is weer geopend op 
Maandag 9 september. 

Wist je al dat...  

• Theo heeft laten horen dat hij 
zangtalent heeft? 

• Roy L heel goed playback gitaar 
kan spelen? 

• Brigitte en Patricia goed het liedje 
rollercoaster kunnen zingen? 

• Op de achterkant van deze 
nieuwsbrief een aantal foto's te 
vinden zijn? 

Foto's Vakantie Rockanje 

 
Scan deze QR-code voor alle foto's 

van de bewonersvakantie in Rockanje.  
 

Of ga naar onze website: 
www.zorghuisalblasserwaard.nl 

 

 

Spelavonden 
Begeleidster Patricia en bewoner 
David gaan elke maand een 
spannende, leuke maar vooral 
gezellige avond organiseren met een 
leuk spel waarbij wel eens een leuk 
prijsje te winnen valt. Heb jij nog leuke 
ideen voor een spel of activiteit? Meld 
dit dan bij Patricia of vul een ideënbus 
briefje in. Deze avond is alleen voor de 
bewoners van het Zorghuis 
Alblasserward.   
 
De eerste spelavond is al 
georganiseerd, deze gaat plaats 
vinden op Dinsdag 17 September. 
Op deze avond gaan we het spel "raad 
waar het staat!?" spelen (met leuke 
prijsjes). Verdere uitleg wordt op die 
avond gegeven.  

 

Volgende nieuwsbrief 
De volgende nieuwsbrief komt uit in 
Oktober. Preciese datum is nog 
onbekend. Houd daarom onze website 
goed in de gaten! 
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