HET VRIENDENHUISKRANTJE
Maandag 1 oktober, 1e editie

Welkomstwoord :
Beste lezers
Hierbij stellen we jullie met trots ons maandelijks nieuwskrantje voor.
Bedoeling is om jullie op de hoogte te houden van het wel en wee
In ons vriendenhuis
Veel leesplezier .

Weetjes :

28 Augustus:
Op deze dag hebben we onze kennismakingsbarbeque gehad .
Hier hebben we elkaar, bewoners en begeleiding, voor de eerste keer
ontmoet en het klikte meteen heel goed!

3 september:
Na veel zwoegen, puffen en zweten van onze ouders, die ons nog effe snel
een knusse kamer wilden bezorgen, was het dan zover!!
Onze intrede in het huis, een spannend moment voor ons en onze
begeleiders.

7 september:
Onder veel persbelangstelling is ons huis officieel geopend door de

burgemeester van Schilde, Yolande Avondroodt.

23 september:
Het feesten bleef maar doorgaan want op 23 september was het familiedag!
Op deze dag konden onze familie en alle vriendenhuis- sympathisanten ook
eens kennismaken met ons huis.
Het was een heel gezellig gebeuren!
En ook nu weer veel aandacht van de pers!
De ploeg van telefacts is ons komen filmen.

24 september
Ook vandaag worden we gefilmd voor het programma telefacts.
Voor ons toch wel spannend, maar we ontpoppen ons tot echte filmsterren.
We gebruiken dit programma dan ook om onze ouders in de bloemetjes te zetten en
onze romantische kant te tonen.
Na het bekijken van de uitzending zijn we dan ook allemaal meer dan trots op het

resultaat!

Jarige in de kijker:
kijker:
De eerste jarige in het vriendenhuis was Tineke!
In het bijzijn van “schatteke” Jeremy, ouders, schoonouders, broer en schoonbroer is het een
geslaagd feestje geworden met tal van cadeautjes uiteraard en een tekst die zelfs de
begeleiding een krop in de keel bezorgde!

Foto van de maand
Sam houdt heel veel van dichte kranen en transportbanden en wil dit graag
met ons delen!

Zoekertjes:
In deze rubriek doen wij een oproep naar alle vriendenhuis sympathisanten om op zolders,
in kelders, berghokken, vergeten ateliers, etc… op zoek te gaan naar volgende zaken:
Knutselgerief , verkleedkledij, cd’s, dvd’s, oude juwelen , muziekinstrumenten ,
fimo klei , naaigerief , sportgerief, puzzels , spelletjes, fotokaders, tuingerief
(kruiwagen, harken), sprookjesboeken , fototoestel, oude schilderijen (de
kaders kunnen wij gebruiken)

Tot slot willen wij langs deze weg ook nog eens onze sponsors en al de mensen
die geholpen hebben bij de opstart van het Vriendenhuis willen bedanken en in
de bloemetjes zetten om dit mogelijk te maken!!!

Groeten van alle vrienden uit het Vriendenhuis!
Annelies, Lali, Tineke, Jeremy, Vincent, Thomas, Jan, Sam, Hans,
Berten en Niels

Met dank aan :
•
•
•

Jan, Sam, Tineke en Jeremy ( inhoud en tekst)
Tineke (tekstverwerking)
Jeremy (foto’s)

