Maggezegd
Voor en door cliënten van SOVAK

Hallo allemaal! Hier is weer het nieuwe Maggezegd.
Kathy en Hans hebben een hele leuke middag
gehad bij café Doetertoe. De schilders van Atelier
Rietveld zijn supertrots. En kijk eens wat Jurgen
allemaal doet op zijn werk en in zijn vrije tijd.
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En op de laatste bladzijde kun je zien wat er
allemaal gemaakt wordt op het activiteitencentrum. Veel leesplezier en de redactieleden van
Maggezegd wensen jullie een hele gezellige
decembermaand!

Kathy en Hans bij André

Dit maken wij
op het activiteitencentrum

André Hazes gaf een optreden bij café Doetertoe.
Kathy: "Het was niet de echte André Hazes hoor, maar hij leek er sprekend op. Er waren steeds twee
beveiligers bij hem. Die zorgden ervoor dat André op tijd zijn z'n drankje kreeg".
Hans: "André zong echt
alle liedjes. Het mooiste
nummer vind ik 'Geef
mij je angst'. Het was
echt een feestje bij café
Doetertoe compleet met
de polonaise!

…geef mij nu je ,
angst, ik geef je
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Ingrid van Willigen

Heb jij ook een leuk verhaal voor Maggezegd?
Stuur dan een mail naar nieuws@sovak.nl

terug...
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De schilders van
Atelier Rietveld

Jurgen op de boerderij

Lindert, Nancy, Charlotte, Mark en
Laura maken prachtige schilderijen.
Zij gebruiken foto's uit een
kunstboek om na te schilderen.
En soms hebben zij zelf een goed
idee. Alle schilders vinden het leuk
om kleurige schilderijen te maken.

Als de schilderijen af
zijn kiezen ze de mooiste
uit. Die worden verkocht
of uitgeleend.

Hoi, ik ben Jurgen. Ik werk iedere
middag op de boerderij. Ik zorg voor de
kippen. En als er ergens muziek is dan
ben ik erbij. Dan playback ik op mijn
gitaar alle liedjes.

Ze zijn hartstikke
trots op hun werk!

Ik ben gek op carnaval. Iedere donderdag ga
ik naar voetbaltraining. Lekker fanatiek
samen over het veld rennen en natuurlijk
proberen een doelpunt te maken!
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