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Weer heel veel gezellige momenten voor de bewoners van huize de KIP
Hier weer een volle nieuwsbrief met verhalen en foto's….

Schaatsfeest in Biddinghuizen
We waren eerst van plan om met het
busje de gaan van Ipse maar die konden
we niet mee krijgen….
dus gingen we maar met de auto's een
auto van Maarten in een auto van
Hannie en toen we daar aankwamen
krijgen we een muts en handschoenen
en toen gingen we ons opwarmen voor
het schaatsen en toen daarna gingen we
het ijs op om de schaatsen. Charlie
Hannie en Sabine gingen de 5 kilometer
schaatsen dus we waren wel moe hoor
toen we weer naar huis gingen lekker
in de warme auto na de hele dag in de
kou en toen we thuis kwamen gingen we
lekker patat eten dus dat ging er wel
in….. en toen in de avond vroeg naar
bed om op maandag weer te de werken
groetjes charlie

Niet echt een afscheid van Daan, maar
toch…..zijn stage is afgelopen en we zijn
blij dat Daan voor invalwerk terugkomt bij
de bewoners van de KIP en dat hij op
zaterdag wat sportactiviteiten gaat doen!
Daan, supergoed hoor!!!

Carnavalsfeest met de Damzwabbers!!!
Voor Ferdy was het weer
een supermiddag, hij komt
helemaal los als de
Damzwabbers gaan spelen
en dansen!!
En ook Charlie komt snel in
de polonaise, want wat is er
gezelliger dan met elkaar
achter de muziek aan te
lopen!

Na zo'n middag hossen is
iedereen dorstig en moe, maar
genoten hebben ze allemaal
weer….!
Volgend jaar weer??

Hoera……….ook Charlie is oom!
Hier oom Charlie met zijn zus Ingrid en
neefje Axel,
wat een lieve baby hè?
Charlie is heel trots op zijn kleine neefje
die hele mooie blauwe oogjes heeft…

Beste bewoners en ouders van de Kip
Ik ben momenteel druk met de start en
opening van de nieuwe woonlocatie in
Oosterheem, Zoetermeer. Hier gaan 28
cliënten wonen, verdeeld over 3
woonlagen. Er zijn 2 huiskamers in het
pand en er is een groot steunpunt. Op
dit steunpunt kunnen de bewoners van
de 3e en 4e etage mee eten en elkaar
ontmoeten. Het is een mooi huis
geworden maar het heeft wel enige zorg
gekost om alles goed en op tijd geregeld
te krijgen.
Dit is dan toch een heel ander begin dan
toen bij De Kip. De hele organisatie
rond de huisvesting lag in de handen
van de ouders. Ik weet dat dit jullie ook veel tijd en zorg gekost heeft. Mijn aandeel toen
was het geven van advies en dat is toch anders dan nu het gehele gebeuren vanaf het begin
te moeten aansturen.
Mijn complimenten hoe jullie alles zo goed voor elkaar hebben gekregen!
De Kip is een prachtig huis op een mooie locatie en waar geweldige cliënten wonen.
Ik heb het in de afgelopen jaren dan ook erg naar mijn zin gehad en ook weer veel geleerd.
De samenwerking met de ouders was prettig. Het is mooi om met betrokken ouders samen
te werken!Op De Kip werkt een fijn team en het is goed voor mij om nu weer verder te
gaan.Ik zal nog vaak aan jullie denken en zeker nog eens langskomen.
Mijn laatste avondje zal zijn op 22 maart. Ik ga dan pannenkoeken bakken voor de hele
groep en afscheid nemen van de cliënten.
Ik wens jullie het beste met de voortgang van De Kip!
Hartelijke groet, Els van de Burg

Hoi Kippetjes!
Ik wil iedereen bedanken voor de fijne
samenwerking van de afgelopen 4 jaar.
Met veel plezier kan ik terug kijken
op een goede periode.
Nogmaals wil ik de bewoners bedanken
voor de fijne tijd die we met elkaar
hebben gehad.
We hadden vaak veel lol met elkaar.
Ik wens iedereen heel veel geluk en
gezondheid toe!!
Groetjes Joke de Koning
En ik kom vast nog eens een keer op de
koffie!!!!!!!!

Tot slot nog een leuke foto van George en Simon met
de heer Brandt bij de aflevering van de nieuwe tandem
en Annemiek in actie bij het volksdansen, wat hadden
we een lol! En de dames van de volksdansclub komen
graag eens een uitvoering geven!!
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24 maart
25 maart
19 april
1 mei
20 mei

Bowlen voor de verjaardag van Sjoerd
Paarderijden in Nootdorp
Ivo jarig
Annemiek jarig
Sabine jarig

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

