Beschuit
met roze
muisjes

Bij dagbestedingslocatie manege Veldt in
Wormer is merrie Bieke bevallen van een
prachtige dochter. Het veulen heeft de naam
Poca Hontas gekregen. Poca Hontas is heel
nieuwsgierig en houdt van aandacht. De clinten
zijn dol op haar! Elke ochtend gaan moeder en
dochter de bak in en komt Poca Hontas even
snuffelen. Zo leuk!

Een schaap over de dam...

Dewi fietst elke dag samen met haar begeleider een rondje op de duofiets. Beiden vinden het heerlijk
om een frisse neus te halen. Maar soms kom je onverwachts in een bijzondere situatie terecht. Zo ook
op deze regenachtige dag. Je rijdt op de openbare weg en je bent ineens omringd door een kudde
schapen. Hoe gek is dat? Dewi vindt het wel grappig maar denkt er, aan haar gezichtsuitdrukking te
zien, wel het hare van .

Goed bezig Robin!
Bewegen is belangrijk. Gezonde voeding ook.
Helemaal in deze coronatijd. Robin zorgt er in
ieder geval voor dat alle clinten voldoende

Spik en span

Ook al lijkt het door het weer nog geen lente,
er is toch al aardig wat groei en bloei te zien in
de tuin. Ook het gras groeit met de dag door al
die regen en moet hoognodig gemaaid worden.

Samen de
wijde wereld
in

Activiteitencentrum Westerkoogweg heeft een
nieuwe fiets. Een prachtige blauwe elektrische
duofiets. Dat is heel fijn want af en toe is het best
zwaar trappen op een gewone duofiets. Thijmen
en zijn vrijwilliger Luit maken er inmiddels
gretig gebruik van. Op dit moment veilig en
verantwoord met een mondkapje op. Elke week
fietsen ze een grote ronde door de omgeving. Zo
nu en dan wordt er even een korte stop gemaakt
om te genieten van al het moois om hen heen.
Wat fijn dat zij dit samen kunnen doen!

vitamine C binnen krijgen. Dagelijks snijdt hij
heel wat sinaasappeltjes doormidden en perst
ze vervolgens uit. Wat een topper is het toch!

Maar dat vindt Jordy geen enkel probleem.
Hij vindt het een leuke klus. Na een uurtje
grasmaaien ligt het gazon er weer spik en span
bij! Goed gedaan Jordy!

