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Schaatspret!
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Een verslagje van het schaatsen van zondag
25 februari:
Het was weer zover … de schaatsvriendendag
van KPN. Dit jaar hebben we geschaatst op de
Coolste Baan van Nederland in het Olympisch
Stadion in Amsterdam. We hebben er weer
bijzonder van genoten. Charlie, Rutger, Sabine
en Willem waren mee. Ook Ruud, de vader van
Rutger, ging dit jaar gezellig mee, want hij
wilde ook wel eens schaatsen in het Olympisch
Stadion. We hadden dit jaar echt schaatsweer.
Temperatuur rond de 0 graden, strak blauwe
lucht, een heerlijk zonnetje en een lekker koud
windje uit het oosten wat de gevoelstemperatuur
iets kouder maakte.
Alles was weer prima verzorgd door de
organisatie van de schaatsvriendendag. Een
rugzakje met een lunch erin, gratis 2
consumpties en een warme kop soep werd
iedereen aangeboden. Ook nog een warme muts,
sjaal en handschoenen kregen we bij de ingang
en toen we vertrokken kreeg iedereen nog een
knuffel aangeboden.
Rintje Ritsma was ook nog op de ijsbaan en daar zijn we natuurlijk ook nog mee op de foto
gegaan. Erg leuk! De dag vloog weer voorbij en voor dat we het wisten was het weer
afgelopen. Nu maar weer wachten tot volgend jaar, want dan gaan we zeker weer! Martine.

Wesley Klein in Concert.
Vrijdag 9 maart 2018 zijn wij persoonlijk uitgenodigd voor het concert van Wesley Klein.
We hadden mooie zitplaatsen, kregen drankjes aangeboden en hebben flink gedanst! Wat hebben
de bewoners genoten! Maaike.

De Kip tien jaar: naar Euro Disney Parijs!
Eindelijk was het zover! De reis naar het verre Frankrijk, ter gelegenheid van het 10-jarig
bestaan van De Kip. En genoten is er volop! Met hartelijke dank aan Ellen, Astrid, Jolanda,
Maaike en Remy voor de prima begeleiding van dit spektakel! Harm Jan.

Pannenkoekenrestaurant.
De pannenkoeken van mijn vader en mijn broer smaakten heerlijk ... Simon.

Onbeperkt 070
Op 19 maart zijn Cristian, Simon en Alan
samen met Ingrid van de boerderij naar de
prijsuitreiking van de mooiste ingebrachte
initiatieven voor Onbeperkt070 in het
Hilton hotel in Den Haag geweest. Het
programma werd gepresenteerd door Paula
Udondek. Alan was één van de artiesten die
het podium mocht betreden. Hij zong
liedjes van André Hazes en René Froger en
kreeg daarvoor groot applaus én een bos
bloemen. Harm Jan.
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