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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 13 November is jarig: 
(Interieurverzorgster) Brigitta 
 
Op 15 November is jarig: 
Lex  
 
Op 29 November is jarig:  
(Begeleiding) Paul 
 
Op 6 December is jarig: 
(Begeleiding) Roy L  
 
Op 25 December is jarig: 
(Bewoner) Anna 

 
 
Van harte gefeliciteerd namens de 
bewoners en begeleiders van het 
Zorghuis Alblasserwaard. 
 
Karaokeavond 
Dinsdagavond 22 Oktober was er een 
karaoke avond in het Zorghuis 
Alblasserwaard. Wat een talenten 
bezitten onze bewoners toch! Alles 
onder leiding van David De Bruijne en 
Patricia de Jong. 
 

 
Voor meer foto's zie de website of 

scan de QR code bij het kopje foto's. 

Etentje bij de chinees 
In verband met het 4 jarig bestaan van 
het Zorghuis Alblasserwaard zijn we 
met de groep bewoners en wat 
begeleiding naar de Chinees geweest. 
 

 
 
Bingoavond 
Dinsdag 5 November hebben bewoner 
David en begeleidster Patricia een 
bingo georganiseerd in Zorghuis 
Alblasserwaard. Het was erg leuk om 
dit te organiseren, de prijsjes hebben 
we gesponsord gekregen van diverse 
winkels en bedrijven uit Sliedrecht en 
hier waren we erg blij mee! Daarom 
willen we de winkels ook hartelijk 
bedanken voor de prijsjes die we 
mochten ontvangen. Het was een hele 
gezellige avond en de Bewoners 
hebben genoten en uiteindelijk hebben 
ze allemaal een prijsje. 
Bij deze willen we iedereen bedanken 
die hier aan mee hebben gedaan. 

Voor meer foto's zie de website of 
scan de QR code bij het kopje foto's. 

 

 

Dagbesteding T.A.Z. 
Bij de dagbesteding T.A.Z. zijn ze al 
druk bezig met de voorbereidingen 
voor de kerst. 
 

 
 
Alarmeringen  
Bij deze willen we Nico en Piet 
bedanken voor hun hulp in het 
Zorghuis Alblasserwaard met 
betrekking tot het installeren van de 
alarmeringen en het vervangen van de 
lampen en de klusjes die zijn 
uitgevoerd. 
 

 
 
Foto's bekijken online 

 
Scan deze QR-code voor alle foto's op 

de website. 
 



 
 
 
 
 
 
 
  

November & December 2019 

 

 
 
  

 
ZORGHUIS ALBLASSERWAARD 

NIEUWSBRIEF 
 

 
 
 

 

Mede mogelijk gemaakt door: 
 

Geen spelavond December 
In verband met de drukte van de 
maand December (kerst, sinterklaas...) 
is er geen spelavond georganiseerd. 
 
Spelavond Januari bekent 
In Januari is de spelavond al bekent, 
Dit word het thema oud hollandse 
speletjes. Alvast veel plezier names 
"de game crew" David en Patricia. 
 

  
 
Tips of ideeën?  

 
Heb je tips, ideeën of nieuws voor in 
de krant meld dit dan of in de 
ideeënbus of bij Patricia en Davd. 
 
Fijne feestdagen 
Alvast names het Zorghuis 
Alblasserwaard en bewoners en 
begeleidng wensen wij u alvast fijne 
feestdagen en een goed en gezond 
2020! 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


