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Eerst wat mooie foto's van het bezoek aan de politie!!
Opgehaald worden in de boevenwagen….en de
mannen waren helemaal niet bang!

Schietoefeningen en peperspray!!
Als echte politiemannen aan het werk om de boeven te pakken…, maar wie waren de grootste boeven?
Jullie raden het al, de boefjes van de KIP…

Iedereen is bang voor Ferdy!

De mobiele eenheid aan het werk, wie is wie???
Gelukkig kwam iedereen weer veilig thuis en was er niemand in de boevencel achtergebleven…
Wat een leuke dag, politieman Leo en je collega's en vrijwilligers heel erg bedankt hoor voor dit leuke uitje!
En ook Thea,Sien, Maaike en Sarinda bedankt voor begeleiding!
Dit uitstapje vonden de bewoners helemaal TOP!
Hiernaast nog een leuke doorgestuurde foto van de verjaardag van
Willem Wouter. Charlie verzorgde de kopij en wist nog te melden
dat het een heel gezellig etentje was geweest.
Zo kiest iedere bewoner zijn eigen verjaardagsfeestje en is er steeds
weer iets te beleven
voor alle bewoners van
de KIP

Simon wilde nog even op de foto samen met Sarinda
zij loopt een half jaar stage voor haar studie MBO en heeft het
erg naar haar zin. Zij vindt het een mooi huis en hele leuke
bewoners om te begeleiden.

Nog een fotootje van de kerststukjes
middag, samen met Marijke werden er
de mooiste stukjes gemaakt.
Zo zien de kamers er weer gezellig uit
en kan het kerstfeest beginnen….

Foto's van het kerstetentje op de KIP:
In groepjes werd er gewerkt om samen het
kerstmenu te bereiden.
Wat werd er hard gewerkt en heerlijk gekookt!

Ivo geniet van alle aandacht van Martine en Ellen

Charissa is helemaal blij met haar kadootje
En Willem gaat chique gekleed samen met Miranda
naar het heerlijke diner!

Wat een gezelligheid met elkaar, er wordt
geproost op de sint, kerst en het nieuwe jaar.

Tot slot met z'n allen nog op de foto!
We wensen jullie allemaal met jullie familie fijne kerstdagen en alle goed voor het nieuwe jaar.
Een goede gezondheid en leuke uitstapjes om te genieten mét elkaar.
Namens het bestuur van de KIP!

Planning voor de komende weken:
*

25 december Kerstbowling

*

27 december 14 uur zwemmen bij Marijke

*

6 januari van 12 tot 14 uur Nieuwjaarsborrel op de KIP

*

24 januari verjaardag Rutger

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

