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Door Carla den Otter, Recreatie Zonhove

Stichting Welzijn Zonhove zorgt voor
circus spektakel op SWZ Zonhove!
Cliënten en hun familie hebben op 1e Pinksterdag genoten van het gezellige Circus
Alexander, dat zijn tent had opgeslagen op
het evenemententerrein van SWZ Zonhove. In
drie voorstellingen konden de bewoners van
Zonhove en hun familie genieten van een
wervelende show.
De voorstelling was een vrolijke mix van muzikaal entertainment, acrobatiek, clownerie,
jongleren en kleine dieren. Het publiek had
voldoende ruimte rondom de piste om alle artiesten goed te kunnen zien. Het werd een
dagje genieten van alles wat een circus te bieden heeft. Zoals jongleur Nigel Voets. Dit enthousiast circustalent is ook bekend van Hollands Got Talent. Verder was er een diabolo
kunstenaar uit Moskou, een acrobaat uit

Duitsland, een vrolijk hondje en natuurlijk ontbrak ook de clown niet.
Circus Alexander is een fonkelende diamant in
een kleine verpakking. Het circus werd mogelijk gemaakt door Stichting Welzijn Zonhove.
Het bestuur probeert ieder jaar weer een leuk
evenement te organiseren voor de bewoners
van Zonhove. En met een rode piponeus bij
binnenkomst voor alle gasten, en een heerlijke traktatie bij het afscheid, is dat ook dit jaar
zeker weer gelukt!
Dank je wel Cristel, Willemien, Arold, Henk,
Jacques en Beus. Jullie hebben als Bestuur van
Stichting Welzijn Zonhove weer heel veel
mensen een TOP dag bezorgd!

Gedicht door Yvonne Marinussen

Circus

Donateurs gezocht
Door Stichting Welzijn Zonhove

Vond u het circus ook zo leuk? Wij willen het circus nog een keer terug laten komen!
Wilt u ons helpen dat te realiseren? Word dan donateur! Kijk voor meer informatie op
onze website www.stichtingwelzijnzonhove.nl

De Vrienden van Zonhove hebben dit jaar een circus georganiseerd.
Nou ik zal je eerlijk zeggen, dit is erg gewaardeerd.
Dit onderwerp namen ze mee.
Ja, dit was een héél goed idee!
Er was een clown die ook kon toveren
en veel harten kon veroveren.
Het was geweldig, echt reuze.
Bij binnenkomst in de circustent kregen we allemaal rode neuzen!
Iedereen was verrast en blij.
Ja ja, echt geloof dat maar van mij!
Veel acrobaten hoeven volgens mij geen fysiotherapie.
Ze waren lenig, potverdorie!
Het was warm in die tent hoor.
Een hondje ging onder de benen van een jonge dame door!
Er was nog meer te zien: een man met jongleerballen.
Ik moest wel lachen, want hij liet ze ook vallen.
Ja hoor, ik lag echt in een deuk.
Ik was nog nooit in het circus geweest. het is gewoon erg leuk!
Rick, die helaas niks ziet,
daar weet ik toch van dat hij geniet!
Zijn vader Henk heeft dit mee georganiseerd.
Dit was héél goed en zeker niet verkeerd.
Ik zou zeggen het is voor herhaling vatbaar,
echt waar!
Dankjewel, wat deze organisatie doet!
Hou de mensen maar alert, dat is goed.
Want het is gezellig en dat moet!
Maak plezier in je leven.
Dat zeg ik dan maar even!
Ook al valt het soms niet mee!
Daarom hebben we Vrienden van Zonhove.
En kom maar met een nieuw idee.
Bedankt voor alles hoor!
Ga maar met die mooie activiteiten door!

