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Weer veel leuke uitstapjes en een nieuwe bewoner!
26 februari, een schaatsvriendendag in Biddinghuizen, wat was dat leuk met elkaar oefenen bij de
ijshockey en later bijkomen bij een warme chocolademelk…

En dan de verjaardag van Rutger, hij wilde graag naar glowing in de dark in
Scheveningen en zijn beste vrienden van de bovengroep gingen mee.
Tot slot nog een drankje in een cafeetje, proost..op je gezondheid Rutger!

En George had een mooie rozet gekregen na
deelname aan de duinenmars. Knap gedaan hoor
George.
En dan nog wat leuke foto's van het uitje naar de
Efteling. Bijna iedereen ging mee en de sterke mannen
moesten natuurlijk hun spierballen laten zien.

Charissa ging op bezoek bij de vriendelijke
freule en gaf haar zelfs de hand…
Wat was het weer genieten in het park en er
scheen een heerlijk zonnetje.

Bij de lunch waren er weer lekkere
patatjes met een kroketje.
Vandaag was ook Alan erbij.
Zo kunnen we allemaal een beetje
gewend raken aan de nieuwe
bewoner.
Op donderdag 6 juli was de
kennismaking met alle ouders en
bewoners. Nonna, de moeder van
Alan had heerlijke taart
meegenomen en iedereen vertelde
over zijn familie, z'n werk en de
hobby's.
Alan Martens is 28 jaar, hij werkt op
de boerderij en soms in de
Smulhoeve en zijn hobby's zijn
drummen en muziek luisteren.
Nog meer muziektalent in het huis!

Voor een gezellig welkom hadden we
natuurlijk de vlaggetjes opgehangen.
Alan voelde zich direct helemaal thuis.
Als zijn kamer helemaal klaar is komen ook
zijn zus, broer, oma en nichtje gauw eens op
visite. Veel plezier in je nieuwe huis hoor
Alan!

Tot slot nog wat
leuke foto's van het
feestje van Simon.
Een gezellige bingo
met veel prijsjes en
daarna lekkere
kippensoep en wraps
eten. Simon zat weer
helemaal te genieten
van alle gezelligheid!

Heb je leuke foto's van uitstapjes of feestjes, stuur ze naar kranenburg@kpnplanet.nl
Dan maken we de volgende keer weer een gezellige nieuwsbrief.

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

