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Welkomstwoord
Beste lezers,
Hier bij stellen we jullie met trots onze nieuwskrant voor van februari & maart
Veel leesplezier!

Wij stellen voor
Greet, de nieuwe begeleidster!

Wat is je naam?
Greet
wat is je geboortedatum en hoe oud ben je?
Ik ben geboren op 13 augustus en ben 26 jaar
Wat zijn je hobby’s?
Tekenen, schilderen, praten, ...
Heb je kinderen?
Nee,
wat ga en wil je nog doen met ons?
Veel plezier maken en leuke dingen doen in het
vriendenhuis
wat heb je gestudeerd?
Orthopedagogie, gedurende 3 jaar.
Hoe ben je terecht gekomen in het vriendenhuis ?
Via een openstaande vacature te lezen.
Heb je een huisdier?
nee , maar ik wil wel graag 10 vissen hebben

Activiteitenagenda

Het leven in het vriendenhuis
 De eerste think out of the box quiz is een feit !
Op 15 maart was het zo ver de eerste quiz georganiseerd door think out of the box. Dat
het een succes was moeten we u niet vertellen, maar liefst 41 ploegen hadden zich
ingeschreven. Vele deelnemers gingen met leuke prijzen naar huis en het team van
jongeren en ouders stonden weer paraat om met allerlei zaken te helpen!

 De lente is in het land, dus gaven we de eetruimte wat aangepaste versiering.

 Sinds een tijdje staan er twee koeien in onze tuin, zijn ze niet beeldig!

 Het Krauwelenhof speelt toneel
We traden met het Krauwelenhof op in de Arenberg te Antwerpen.
Dit jaar ging het over het mooie verhaal ‘une belle histore’.
Jeremy speelt Ping pong, Lali doet iets met tafels en Tineke doet de intro
en nog meer nummers
We vinden het super leuk om te doen, maar wat we het moeilijke vinden is
de dansjes uit het hoofd leren. We krijgen wel veel oefensessies op school
en in de Arenberg zelf.
De Matinée was super goed, we hadden vrijdag ons eerste avondvoorstelling,
deze was zelfs iets beter dan de Matinée!
Nog enkele voorstellingen te gaan en het is al weer gedaan.



Verjaardagen vieren

Lali is verjaard op 20 maart en werd 33 jaar. We hebben gezellig een aperitief
gedronken, frietjes met hamburgers en sla gegeten en als afsluiter nog van een
lekkere taart gesnoept!

Nog eens gefeliciteerd!

Weetjes


Christel, gekend als onze begeleidster is van functie veranderd. Ze is nu in plaats van
begeleidster vrijwilligster geworden. We zijn ondermeer al met haar gaan wandelen, een
ijsje gaan eten, geknutseld, ... We zien er naar uit om nog veel activiteiten met haar te
mogen doen!



Harry, gekend als een van onze vrijwilligers is sinds februari Jeugd en gehandicapten zorg
gaan studeren. Hij is dus stagiaire geworden in plaats van vrijwilliger. We wensen hem veel
succes met zijn studie!

Recept van de maand
Groentetaart met bloemkool en broccoli
Benodigdheden:
1 rol bladerdeeg
1 bloemkool
1 broccoli
2 dl room
4 eieren
1 grote lepel bloem
100 gram gemalen kaas
Peper, Zout & nootmuskaat
Bereiding:
Zet een grote pot water op het vuur en breng deze aan de kook. Doe er een beetje zout in
en kook de bloemkool en broccoli gedurende een 5tal minuten. Giet door een vergiet het
water weg. Leg de rol bladerdeeg in een passende bakvorm en verdeel de groenten over
de vorm. Klop de eitjes met de room, de melk en de bloem. Kruid met peper, zout en
nootmuskaat. Giet het mengsel in de taartvorm en strooit de kaas er bovenop
Bak de groententaart gedurende 40 minuten op 180°C
neem de taart uit de oven en wacht 5 minuten voor ze uit de vorm te nemen en te
versnijden
Smakelijk
Peter Everaert

Zoekertjes
Alvast bedankt voor de vele spulletjes die wij van jullie hebben gekregen.
Echter zoeken we nog enkele zaken
oud gezelschapsspel ‘monopoly’
Een home – trainer of dergelijke toestel
Bakvormen
Deegmixer
Tefal pannen
leuke zaken voor te genieten in de badkamer (badolie, bruisballen, sfeerlichten, ...)
Grote schep lepels
Een tandem ( fiets)
Een personenweegschaal
Spoorloos, wie weet waar volgende voorwerpen gebleven zijn?
Bakplaten en snijplanken

Moppen maken met de vrienden
Onderwijzer: Wie het antwoord op de eerste vraag geeft, hoeft de tweede vraag niet te
beantwoorden. Hoeveel haren heeft een paard?
Jantje: 340.826, meester
Onderwijzer: Hoe weet je dat, Jantje?
Jantje: ‘dat is de tweede vraag, meester!

Een vrolijke Pasen toe gewenst!

Vele groeten vanuit het vriendenhuis,
Sam, Valerie, Jan, Christel, Annelies, Lali, Hilde, Tineke, Berten, Romy, Vincent, Greet,
Thomas,Harry, Niels, Hans, Caroline & Jeremy

