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De laatste weken was er weer veel te vieren in het huis…. 

Hierbij weer een nieuwsbrief met veel foto's! 

 

 

 

Sinterklaasfeest op de KIP.  
 

Wat was iedereen zenuwachtig maar eindelijk was het 

zover , Zaterdagavond 3 december kwam Sinterklaas ons 

verblijden met een bezoek , met 5 pieten. Vol spanning 

zaten we te wachten en om half acht kwam hij dan 

eindelijk. Sint had een mooie versierde stoel.  

 

Nadat we Sint en zijn pieten verwelkomd hadden moest 

iedereen om de beurt bij sint komen en las hij het grote 

boek.  

Sint wist alles! Hij wist van iedereen iets leuks te 

vertellen. Sint had wel veel hulp van de regelpiet.  

Er was zelfs een stille piet , hij zei niet veel ( niets 

eigenlijk) maar had een super disco glitter bril op!  

 

Tijdens het feest werden we zelf nog even kort verblijd 

met 3 andere pieten die sint even gedag kwamen zeggen, 

zo snel als ze gekomen waren zo snel ook verdwenen ze 

weer.  De pieten deden ook nog even een rondje door de 

KIP.   Bij George op zijn kamer hebben we met elkaar 

nog gezongen en piano gespeeld. 

Op sommige kamers werd er flink gestrooid door de 

pieten.  Sint vertrok met zijn pieten en daarna hebben we 

gezamenlijk de andere cadeaus uitgepakt. Natuurlijk met 

       wat lekkernijen erbij.  

         Het was een leuk en gezellig feest.  

 

 

 

Met z'n allen genieten van het 

Sinterklaasfeest! 

 

 

 

 

 



 

Kerststukjes maken met de dames van de Lionsclub 
 

Ieder jaar is het weer een gezellig feest om met elkaar 

kerststukjes te maken. Acht bewoners maakten met 

behulp van de vier dames van de Lions mooie stukjes 

voor de eigen kamer, maar ook één voor hun moeder. 

Wat is er leuker om met het Kerstfeest een leuk 

eigengemaakt stukje voor haar mee te nemen? 

 

Zo kom je ook el lekker in de kerstsfeer en Simon had 

ook nog leuke kerstmuziek opgezet. 

Sjoerd was helemaal trots op zijn kerststukjes en 

beloofde het ene aan zijn moeder te geven en het 

andere aan zijn zus, want zij is de liefste zus van de 

hele wereld… 

Maar Annemiek vertelde dat zij de liefste zus had en 

George en Simon hebben ook lieve zussen!! 

 

Met elkaar maakten ze al plannen om 

weer een broer/zussendag te houden. 

Want dat was de vorige keer erg leuk 

geweest. 

 

Ook maakten de jongelui  plannen om 

weer gezellig te gaan zwemmen bij 

Marijke, de geplande datum is zondag 

22 januari. 

 

De oma van Simon vond het ook erg 

leuk om dit weer eens mee te maken. 

 

 Margot Labordus, de kunstenares, was 

er ook bij en wil graag weer eens terug 

komen om weer eens lekker te gaan 

schilderen in het voorjaar. De vorige 

keer met het steenschilderen vond zij 

het ook zo goed gaan. 

 

Ook daar waren de jongelui erg voor te  

vinden, dus maken we daarvoor ook 

weer een plannetje. 

 

Verder gingen de jongelui in de 

kerstvakantie nog met elkaar naar de 

bioscoop, zijn ze nog met een klein 

groepje naar de Chinees geweest en 

hebben met een groep van acht samen 

oudjaar gevierd (met oliebollen en 

vuurwerk) maar daar werden geen 

foto's van ingestuurd.. 

 

Wie weet een volgende keer! 

 

 

 



Nieuwjaarsreceptie met de ouders 

 
En op zondag 8 januari vierden we het 

nieuwe jaar met een gezellig feestje, 

waarbij ook de ouders waren uitgenodigd! 

 

Wat waren er veel lekkere hapjes en wat 

was het leuk om met elkaar te proosten met 

een glas champagne! 

 

Bijna alle ouders waren gekomen om ook 

een beetje te vieren dat het woonhuis nu 

alweer vier jaar bestaat en dat het met 

elkaar zo goed gaat, dat de bewoners het 

grotendeels goed naar hun zin hebben en 

dat het huis zo fijn is! 

 

Het was jammer dat het afgelopen jaar 

Debbie, Veronique en Caroline vertrokken 

naar ander werk. Maar daar kwamen Remy 

Ellen en Maaike voor terug en dat is ook 

heel gezellig. 

 

Caroline zal de komende tijd ook weer eens 

terug komen om in te vallen bij drukte. 

Dat vond iedereen wel leuk. 

 

Wat niet zo leuk was is dat we het bericht 

kregen dat Joke en Els in maart afscheid 

zullen nemen. Maar daar komen vast weer 

hele leuke begeleiders voor terug! 

 

Tot slot waren er nog leuke foto's te zien 

via de beamer van alle leuke activiteiten de 

afgelopen jaren. 

 

 

 

En de jongens genoten ook nog van 

het filmpje wat gemaakt was van het 

uitstapje naar de Duinrell. 

 

Ook voor het komende jaar worden 

er weer plannen gemaakt voor een 

uitstapje, de bewonersraad gaat met 

elkaar dit organiseren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tot slot nog een leuke foto van Rutger en 

Annemiek ( wat kijken ze verliefd…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

en nog een foto van Will, de voorzitter van het 

bestuur, en van Els, de locatiemanager. Els 

neemt afscheid in maart om te beginnen aan 

een nieuwe baan in Oosterheem-Zoetermeer in 

een huis voor 28 bewoners met een 

verstandelijke en auditieve ( hoor) beperking . 

Ook zij wensten de bewoners, begeleiders en 

ouders een bijzonder goed jaar toe ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitjes en verjaardagen voor de komende weken:  
 

* 22 januari   zwemfeestje bij Marijke 

 

* 28 januari  Rutger jarig Disco feestje 

 

*       29 januari  Schaatsfeest Flevoland 

 

* 10 februari  Muziekavond bij de Soos 

 

*  19 april  Ivo jarig 

 
 

Graag kopij voor de volgende nieuwsbrief sturen naar kranenburg@kpnplanet.nl 
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