Beste bewoners,
Na 3 maanden vakantie ben ik gezond en wel terug.
Augustus 2017

Ik heb Margriet gemist en ik hoop dat u mij ook een beetje
gemist hebt.
Ik zit weer op mijn plek en werk alweer volop.
Ik ben blij te horen dat alles goed gegaan is tijdens mijn afwezigheid.
Ik wil de Full Bigisma groep heel hartelijk dank zeggen
voor de activiteiten die zij georganiseerd hebben.
Van Zr. Sedoc kreeg ik foto’s en filmpjes toegestuurd van
deze activiteiten.
Dames ga zo door. Heel Hartelijk dank voor jullie inzet dit
jaar.

Margriet Contact

HUIZE PRINSES MARGRIET

Mevr. L. Wasberg

Margriet nieuws
Binnengekomen bewoners: Overleden bewoners:
Dhr. Pinas W. – C9
Dhr. Hasselbank—VZB 10
Mw. Slagbank-Koorndijk— Y5
Mw. Margaret H. VZA- LK13
Mw. Dinmohamed A. G-5
Echtp. Schuster-Mannes M-2

Mw. Thijn I
Mw. Leysner-Kempenaar
Mw. Francis
Mw. De Vries-Smith
Dhr. Pigot

Beste bewoners,
Ik heb gemerkt dat de participatie van bewoners
bij de activiteiten die georganiseerd worden
steeds meer afneemt. Dit vind ik heel erg jammer. Bent u misschien niet te vreden met deze
activiteiten wilt u dat a.u.b kenbaar maken.
Heeft u andere ideeën of wilt u zelf mee organiseren laat dat ook even weten.
Het zal jammer zijn als deze leuke avonden niet
meer georganiseerd worden.
Wij willen iedereen tevreden stellen en gunnen iedereen een gezellige avond.
Maar dan moet u wel met ideeën of advies komen. Misschien heeft u behoefte
aan andere thema’s maak dat even kenbaar. Misschien wilt u zelf avonden organiseren geeft dat dan door alles is mogelijk om het gezellig te maken.
Als er iets georganiseerd wordt wil je graag zoveel mogelijk bewoners bereiken. Het is niet prettig als er op zo’n avond maar 20 mensen meedoen.
Vandaar deze oproep. Laten wij allemaal onze schouders er onder zetten en het
zoals vroeger, een volle zaal bewoners zien.

Activiteiten in 2017
De activiteiten voor dit jaar zijn:
30 september Bigi Sma dei
20 november verjaardag margriet en Brasa dei
22 December Kerst viering
25 December Kerst Bazuimkoor 5.00 uur in de ochtend
30 December oudejaarsviering.

Bij het Ouder worden
Bij het ouder worden, denkt men vaak aan het verleden.
We praten heel graag over die goede oude tijd
Die tijd van saamhorigheid en tevredenheid
Niet te vergelijken met de moderne tijd van het heden.
Wij denken dat het vroeger allemaal beter was
Meer blijdschap, geluk en meer gezelligheid
Meer zorg voor elkaar en verantwoordelijkheid
Niet zoveel haat en nijd en helemaal geen poespas.
Maar toch werd er vaak veel armoede geleden
Sociale wetten waren er toen nog niet
W.W., Ziektewet, AOV enz. kende men niet
Het is nu toch beter geregeld, dan in het verleden.
Ook denkt men vaak aan hen die er niet meer zijn
Vader en moeder, broers en zusters die we missen
Bekende mensen, familie, vrienden en kennissen
Oude herinneringen van vroeger, toch geeft dat pijn.
Maar bij het ouder worden mogen we weten
Dat ook dan God onze leidsman wil wezen
Dan gaan wij moedig voort zonder vrezen
God zal met ons zijn, Hij zal ons niet vergeten.

Enquete
Bent u tevreden over de Full Bigisma groep?

Spreken de activiteiten u aan . Ja of Nee.

Geef een aantal ideeën waar wij iets mee kunnen.

Wilt u zelf activiteiten organiseren.

Moeten wij een nieuwe groep starten volgend jaar.

Wat zijn de items die u graag zou willen.

Vul de enquête in en stop het in de gele ideeën bus. Die hangt bij het kantoor
van de Directrice
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