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 Hoera met de paarden!!! 
 
Even een kort verslagje van het paardrijden. Van 
de bewoners zijn meegegaan: Charissa, Sjoerd, 
Annemiek, Rutger, Charlie, Cristian en George. 
Bij binnenkomst was iedereen nog een beetje 
gespannen, de paarden waren best wel groot! 
Maar na een rondleiding door de manege en een 
kennismaking met de paarden waren de 
vlindertjes al een beetje verdwenen. 
 
Rutger heeft geholpen met opzadelen, poetsen 

en meegelopen met het eerste paard in de bak. Daarna heeft Rutger ook geholpen de paarden 
weer terug in de stal te zetten. 
De groep werd daarna verder door tweeën 
gedeeld. De eerste groep ging paardrijden 
en de tweede groep ging een paard poetsen. 
Daarna werden de rollen omgedraaid. 
Ook de spanning om echt op het paard te 
zitten verdween bij iedereen als sneeuw 
voor de zon en maakte plaats voor een 
brede glimlach van oor tot oor. 
Na afloop hebben we nog wat gedronken en 
een patatje gegeten in de kantine van de 
manege. 
  
De bewoners zijn erg enthousiast en ook wij 
hebben als begeleiding genoten! 
        Rutger helemaal thuis bij de paarden! 
 
Na de zomervakantie willen we het nog een 
keer gaan plannen. 
  
Petra en Robbie: Nog bedankt voor jullie 
hulp en enthousiasme! 
  
Groetjes Ellen en Sharon 
 
  
 
 
 
        Ook Charissa trots op het paard! 
 



 
Een schoonheidsbehandeling van Ellen 
 
Ellen is een gediplomeerd in  schoonheidsbehandelingen. Dat willen de bewoners van de KIP eens 
meemaken. Met elkaar werden er grapjes gemaakt, maar ook de jongens lieten zich eens lekker door haar 
verwennen. De huidjes werden weer superzacht!!! 

 
Ellen smeert George eens lekker in….   en wie zijn deze boeven!!! 
     
 
OPZOOMEREN BIJ DE KIP 
 
Ieder jaar nemen de ouders en bewoners van woonhuis de KIP , naast de kinderboerderij in 
Leidschenveen, hun huis en buiten goed onderhanden. Samen de grote schoonmaak doen en alles netjes 
maken geeft een heel lekker gevoel. Wat wordt alles weer mooi als het een goede beurt krijgt…. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zo worden door Annemiek en Lia ( de moeder van Willem) de ramen en spijlen eens lekker gepoetst en 
gaan George en Charlie buiten aan de slag. Wat zijn er toch weer veel vogeltjes op de randen gaan zitten 
en hebben daar een kadootje achter gelaten!! 
Bram en Will ( de ouders van Simon), geven de fietsenberging een goeie beurt, schrobben de vloer en 
kastjes en verven de muren. De vaders Ad en Martin nemen het buitenterras met de hogedrukspuit 
onderhanden. Wat komt er een vuil af…..Tot slot geeft Will nog de tuintjes  een schoonmaakbeurt en 
samen met George en Simon verwijderen zij het onkruid. 
Cristian zeemt de ramen en Willem ( kan met z'n hand niet heel veel doen) zorgt voor een vrolijke noot. 
s'Middags eten we een heerlijke soep met broodjes en Hannie ( de moeder van Charlie) komt nog om de 
laatste klusjes af te maken. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   Chris zeemt de ramen     en Willem en Charlie poetsen de buitenrand. 
 
Zo ziet alles er na een paar uur werken weer spik en span uit, heerlijk de zomer kan beginnen! 
We bedanken nog alle bewoners en ouders voor hun medewerking! 

 
En ook nog een gezellige verjaardagsfoto van Sabine …. 
 

 
We versieren Sabine… 
 
 
 
Charlie en Simon kregen van hun ooms in Frankrijk 
hetzelfde T-shirts….wat een leuke "broers" zo ! 
 
 
 



Kennismaken met Ellen 
Het is al weer een half jaar geleden, dat Ellen bij het team kwam. Een mooie gelegenheid om eens verder kennis 
te maken met haar. Ellen werkt al ruim 12 jaar bij Ipse-de Bruggen, eerst in een GVT-tehuis voor ouderen in 
Pijnacker. Nu zocht zij naar een huis met jonderen en dat bevalt haar goed. 

Ellen woont in Zoetermeer met man en twee dochters van bijna 4 en 
1.5 jaar. 
De jongste dochter Evie staat hier samen met Rutger op de foto. 
 
Charlie hield een interview met haar: 
 
Vind je het leuk om op de KIP te werken? 
Ja…hartstikke leuk! 
 
Wat vind je leuk op de KIP? 
Dat de bewoners nog jong en zo actief zijn!!! 
 
Vind je het leuk om een slaapdienst te hebben? 
Ik vind het niet erg, maar slaap beter in mijn eigen bed… 
 
Doe je aan sport? 
Soms naar Fitness, maar ik ben dol op paardrijden, het uitstapje 
met de bewoners naar de manege vond ik erg leuk. 
Doen we nog eens hé… 
 
Nou Ellen, nog veel plezier bij het werk op de KIP! 
 
 
Rutger met de jongste dochter van Ellen! 
 

 
Vriendje Sjoerd in het gips! 
 
Door een operatie aan zijn voet, moet Sjoerd een paar weekjes in 
het gips. Maar hij is sterk en moedig! 
De traplift komt nu goed van pas, Sjoerd namens ons allen van 
harte beterschap hoor! 
 
 
 
Weer veel verjaardagen in de komende weken:  
 
* 9 juni Ruben jarig en trakteert op een rijsttafel! 
* 25 juni George jarig, tegelijk uitstapje naar Plop-festival 
* 9 juli  verjaardagsfeestje van Simon ( 30 juli jarig) 
  we gaan gourmetten en houden een muziekquiz! 
 
 
Graag kopij voor de volgende nieuwsbrief sturen naar 
kranenburg@kpnplanet.nl 


