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Waar is mijn schoen?
Begin december is er een Piet
langs geweest op de KIP.
En die had de schoenen gevuld,
maar ook verstopt!
Dat was nog een hele zoektocht
in de ochtend op de KIP.

In winterstemming ...
Ellen is samen met Rutger,
Annemiek, Cristian en Simon een
wandeling gaan maken door de wijk
en bij Groenrijk gaan kijken. Zij zijn
sindsdien in winterstemming!

Dank je wel Miranda!
Op 1 december hebben we afscheid genomen van Miranda en natuurlijk was Jim er ook bij. Omdat
zij gelukkig nog niet écht weggaan maar als vrijwilligers af en toe nog op De Kip zullen zijn, werd
het een erg gezellig feest. Rutger, geassisteerd door Willem, zorgde voor professionele muzikale
omlijsting van de avond en Will en Ruben richtten ieder op hun eigen wijze nog even een woordje
tot Miranda. Daarna gingen de voetjes nog een keer van de vloer!

_______________________________________________________________________________

Kerstbal.
Op 16 december om 18.30 uur stond alles klaar en was de woonkamer beneden gezellig
gemaakt voor het kerstbal. Nadat iedereen wat te drinken had, hebben we eerst met elkaar
gezongen voor Maaike, via videobellen. Maaike was namelijk jarig en hierdoor niet aanwezig.
Daarna hebben de bewoners hun kerstcadeau gekregen en uitgepakt. Iedereen was weer blij
met zijn/haar cadeau. Daarna begon het kerstbal echt en gingen de voetjes goed van de vloer
de hele avond. Ook hebben we heerlijk gesmuld van de lekkere hapjes. De tijd vloog voorbij
die avond en om 21.45 uur moesten we er echt een eind aan maken aan deze zeer gezellige en
geslaagde avond met elkaar!

Kerststukjes maken!
Op zondag 17 december was het weer
erg gezellig om samen met Will, Bram
en de oma van Simon leuke
kerststukjes te maken.
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