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Het jaar van de baby's ….
Zo kunnen we 2016
wel noemen; al eerder noemden we de kleintjes van oom Rutger
en oom George stuurde me ook nog een leuke foto van zijn kleine
neefje, Willem kreeg er ook een nichtje bij en hier een foto met
het kadootje voor de baby van Nicolien ( een vrijwilligster die
een zoontje kreeg) Dan was er nog een baby voor Marjolijn en
voor Remy en partner en helemaal blij was Annemiek met neefje
Mik, zoon van haar zus Marloes en partner…..

Tot slot ook nog een dappere foto van
Simon, na zijn operatie voor beide
liesbreuken. Heel dapper en snel weer op de been!

En dan wat foto's van gezellige
momentjes…het sinterklaasfeest
werd ook weer erg gewaardeerd.
Het koffiemomentje met o.a.
Ferdy, Sjoerd, Sabine en
Charissa.
Wat is het toch een gezellige club
zo samen aan tafel…
Je zou denken dat iedereen altijd
vrolijk is!

Toppertje was het
bezoek aan Ahoy in
december met een
optreden van Nick en
Simon. Dat was echt
genieten, en wat lag
iedereen laat op zijn
bed!

Tevoren werd er nog heerlijk gegeten in de Pannekoe
Een dan was er voor de kerst nog ( als vanouds) de kerststukjes maken met de
dames van de Lionsclub…iedereen geniet dan van alle mooie stukjes die worden
gemaakt voor moeders en zussen en
natuurlijk ook een stukje voor op je
eigen kamer…

Ja, ook Rutger maakte een mooi kerststukje
voor zijn moeder, omdat die de liefste is van
de hele wereld!
Ja toch Rutger?

Met tweede kerstdag hadden de jongelui een speciaal oventje om zelf pizza's te
bakken, een heel apart idee.

En tot slot nog wat
gezellige foto's van
een gezellige
nieuwjaarsreceptie.
Heel veel ouders
wensten de jongelui
en elkaar een goed
Nieuwjaar. Vader
Ed had het
helemaal naar zijn
zin en vader Sien
was in een ernstig
gesprek met Simon!

Kijk ook eens op de website voor de digitale nieuwsbrief en vraag het wachtwoord
aan de broer van Simon: http://dekip.info/index.php/nieuws

