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EVEN BIJPRATEN 
Helaas geen goed nieuws over de Aanloop-
activiteiten. Het bestuur heeft besloten dat zolang 
de anderhalve meter regel geldt, er geen 
activiteiten zullen plaatsvinden. 
Heel vervelend maar we kunnen niet anders. 
We hebben begrepen dat jullie vanaf 15 juni wel 
weer af en toe bezoek mogen ontvangen. 
Dat is dan wel weer goed nieuws. Want dat was 
allemaal wel heel naar, dat er niemand op bezoek 
mocht komen. Voor de rest is het afwachten wat er 
verder wordt beslist.  
We hopen er het beste van! 
Intussen zorgen jullie er voor dat je wel genoeg 
beweging toch? Nog iets gedaan met het 
vliegerlied? Ging vast geweldig! 
 
VERJAARDAGEN 
10 Niels  
12 Thea                60 
13 Dave   
13 Roy  
15 Pieter  
18 Cecile              70 
22 Gemma  
28 Pieter  
29 Willeke  
 
Allemaal van harte gefeliciteerd. Sprciaal onze 
kroonjuwelen van deze maand Thea en Cecile. Maak 
er onderling toch even een feestje van. 
 
MAG IK ME EVEN VOORSTELLEN? 
Ik ben: Rajeev    
Ik woon in: Burchtpoort, Nieuw Vennep 
Wat zijn je dagactiviteiten (werk, school): 
Ik werk op het Dagcentrum Floriande 
Wat voor beestjes heb je in huis? 

We hebben geen beestjes in huis! 
Welke leuke hobby’s heb 
je? 
Huishoudelijke klusjes en 
schrijven! 
Wat heb je het liefst op 
je bord? 
Hamburger, aardappelbolletje en sla! 

En wat schuif je er het liefst vanaf? 
Pasta vindt ik echt niet lekker, en macaroni al 
helemaal niet! 
Naar welke muziek luister je graag? 
Hitzone CD’s 

Waar mag iemand je ’s-nachts voor wakker maken? 
’s-Nachts helemaal niet, zeven uur dat kan nog net! 
Wat is je favoriete vakantieland? 
Nederland, dat is een heel mooi land! 
Wat is je favoriete TV-programma? 
Ernst en Bobby dvd’s! 
Met wie zou je graag een beschuitje willen eten? 
Alleen voor mezelf! 

 
IK WOU EEN VERSJE MAKEN 
Ik wou een versje maken 
Maar ik wist niet hoe het moest 
Toen werd er bij ons aangebeld: 
't Was m'n tante Saar uit Soest! 
 
Ze had Minoesje meegebracht 
Haar lieve, kleine katje 
Ze sprong meteen bij mij op 
schoot 
Dat kleine katteschatje! 
 
Mijn tante Saar zei tegen mij: 
“Dit is voor jou, Catootje!” 
En ik kreeg van mijn lieve tante 
Zomaar een cadeautje! 
 
Het was een pop met lang blond haar 
En rode poppenschoenen 
Als dank gaf ik mijn tante toen 
Twee hele dikke zoenen! 
 
We dronken limonade 
En we aten appeltaart 
Minoesje kreeg een stukje worst 
Dat moe nog had bewaard 
 
Toen sloeg de klok, en tante schrok 
Ze zei: “Is 't al zó laat? 
Nou eerlijk zeg, dan moet ik weg 
‘k Denk dat de trein zo gaat!” 
 
En daarna schreef ik alles op 
Van de pop en tante Saar 
Van Minoesje en de appeltaart 
Toen was mijn versje klaar! 

 
ZIEKENBOEG 
Nog steeds leeg voor zover bekend. Houden zo!Dit 
was het weer deze maand.  

 
 


