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De feestelijke maanden van december en ons lustrum feestje zijn weer
voorbij. Wat was het weer gezellig met elkaar.

Op kerstdag was er voor de
belangstellenden een gezellige bowling
met daarna een etentje.
Dat was minstens zo leuk als kerst
vieren bij de ouders.

Op de nieuwjaarsreceptie maakte we
kennis met de nieuwe vrijwilligster
Nicole, hiernaast lachend met Greet op
de foto.

En daarna was er ons lustrumfeestje.
Eerst met een gezellige disco op
zaterdag, waarbij de vrienden waren
uitgenodigd

Remy houdt alles scherp in de gaten….

Miranda en Martine houden de mannen goed vast!

En natuurlijk was onze bekendste diskjockey Rutger
erbij met een uitgebreid repertoire aan muziekjes!
Er werd veel gelachen en gedanst met leuke meisjes en
natuurlijk waren er lekkere hapjes en drankjes voor de
bewoners en bezoekers.

Simon was helemaal blij om het feest te vieren samen met z´n broer en Tessa, de volgende dag was hij ziek!

Op zondag 17 februari waren alle ouderssponsors-buren-vrienden van de ouders
uitgenodigd voor een puzzeltocht door
het huis, met daarna een hapje/
drankje/muziek en lekker babbelen met
elkaar! In de woonkamer was het erg
druk, maar reuze gezellig!
Meer dan 110 bezoekers kwamen naar
het feestje!
De puzzeltocht werd goed gedaan en er
waren meer dan 40 goede inzendingen,
die allemaal een doos chocolaatjes mee
naar huis mochten nemen…….

Ja, de puzzel was niet echt makkelijk!

Petra helemaal in haar nopjes!

Sabine vond ´t wel wat druk, maar wist zich goed te vermaken.

Zelfs de `oude`meester Cor was
naar het feestje gekomen en ook
Maria en Camine…
Op de gang begon de polonaise
met Charissa voorop en met
elkaar zongen we samen met de
band, die de vader van Ruben had
geregeld.
Met de muziek van Paul werden
we allemaal even vrolijk!
Paul en Sien, nogmaals bedank!
En Ruben en Bram bedankt voor
al die lekkere koffie- thee en
hapjes!

De volgende data
19 april

de verjaardag van Ivo

1 mei

de verjaardag van Annemiek

20 mei

de verjaardag van Sabine

9 juni

de verjaardag van Ruben

25 juni

de verjaardag van George

6 juli

vieren we wat vroeger de verjaardag van Simon (op 30 juli jarig)

