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Ivo geniet in Blijdorp.

In april is Ivo naar Blijdorp geweest om het 10 jarig bestaan te vieren van de Kip.
Het was erg gezellig en hij heeft genoten !!!!!!!! Astrid.

Smakelijke voorbereidingen …
In april zijn de bewoners die eind mei naar de Toppers zijn gegaan, bij Miranda en
Jim langs geweest om gezellig te bbq'en. Daarna zijn ze de stad Delft in gelopen naar
de feestwinkel om iets leuks te kopen om aan te trekken naar de toppers. Martine.

Boerderij Landzigt
viert óók feest!
In april was het 10 jarig feestje
op de kinderboerderij. Alan hield
de kinderen goed in de gaten … Will.

Even naar Zoetermeer.
Naar het bevrijdingsfeest in Zoetermeer
geweest. Douwe Bob en Kelly B. hebben
we zien optreden en daarna zijn we weer
naar De Kip terug gegaan. Het was gezellig!
Martine.

Uitwaaien op Scheveningen!
Zondag 6 mei met het mooie weer naar Scheveningen geweest. Balletje getrapt, gewandeld en
een terrasje gepakt! Heerlijk! Martine.

Picknicken in Nootdorp.
Een spontane picknick op 8 mei bij de
Dobbeplas in Nootdorp. Het was erg gezellig!
Ellen.

Toppers – 26 mei 2018.
Ja hoor. Eindelijk was het zover: de toppersavond! Wij werden al verwelkomd door de mannen die
met ons mee gingen naar de arena. Voordat we vertrokken gingen we eerst eten bij de snackbar in
Leidschenveen. Na het eten vertrokken we met de
trein. Onderweg kwamen we echt heel mensen
tegen die ook maar de toppers gingen. Iedereen
was prachtig verkleed in het roze. Na ongeveer
anderhalf uur kwamen we dan eindelijk aan. En
omdat het mooi weer was gingen wee eerst even
gezellig een drankje doen op jet terras. Na het
drankje een aardige lamge klim om op ons plekje te
komen. Volgens mij waren het wel 10 trappen.
Maar het kllimmen was de moeite waard ... wat een
onzettend leuk, muzikaal en gezellige feest werd
het. We hebben heerlijk gedanst en keihard
meegezongen. Iedereen deed fantastisch mee en we
wilden eigenlijk helemaal niet naar huis.
Wij hebben genoten van en met jullie. We vonden het omzettend leuk om mee te gaan.
Rutger, Willem,Alan, Charlie, Simon, Ferdy, George en Ruben: bedankt dat we met jullie mee
mochten naar de Toppers.
Groeten, Jim en Miranda.

Astrid, dank je wel!
Na 10 jaar met veel plezier op de Kip gewerkt te
hebben en daarbij heel veel te hebben geleerd, hele
leuke uitjes, concerten ,vakanties te hebben meegemaakt, nam Astrid 29 juni afscheid van de
bewoners – die zij heeft zien groeien van kleine
kipjes naar grote volwassen kippen die weten wat
ze willen.
De avond werd met mooie toespraken, kadootjes en
een spetterende disco een groot feest! Harm Jan.

Open dag Feyenoord.
Donderdag 19 juli zijn Willem, Chris, en Charlie met Hannie naar Feyenoord geweest. Ze
waren met de auto. Gelukkig konden ze redelijk dichtbij een plek vinden. Het was best wel
druk. Charlie en Chris hebben twee spellen gedaan. Bij het ene spel moest je zo hard als je
kon schoppen en dat werd dan gemeten. Bij het andere spel moest je schieten op een
ronddraaiende schijf met gaten. Het lukte Charlie om in een gat te schoppen …
Ze hebben de spelersbus bezichtigd zowel van buiten als
van binnen. Van buitenaf kan je niet naar binnen kijken,
maar van binnenuit wel naar buiten. Op elke stoel lag een
briefje met de naam van een speler.
In het stadion was het even zoeken naar een goede plek.
We zaten eerst in de zon maar dat was een beetje te warm.
Dus toen omgelopen naar de andere kant waar we nog net
een plaats konden bemachtigen. Het was erg leuk. De
Hermes Houseband zong o.a. het liedje De Allermooiste
Rotstad. Alle spelers en de medische en technische staf
werden begroet en het allerleukste was de helikopter
die midden in het veld landde en de nieuwe spelers
Sinisterra en Ayoub afzette. In de helikopter zat ook DJ
Afrojack en die bracht goede, maar oorverdovende,
muziek ten gehore. Veel mensen, vooral ouders met jonge
kinderen, vertrokken snel. Charlie merkte op: “Afrojack
heeft het stadion snel leeg gespeeld!!”
Onderweg naar huis hebben we nog gezellig wat
gedronken in een wegrestaurant. Hannie.

Opzoomeren!
Foto's van het opzoomeren:
“de fietsenberging is zó schoon
geworden …” Will.

Natuurlijk waren er ook lekkernijen.
Ruben ontfermt zich over het snijwerk.
.

Verjaardagen.
Simon
Charlie
Charissa
Willem
Cristian
Ferdy
Alan

maandag 30 juli
maandag 10 september
donderdag 20 september
woensdag 3 oktober
dinsdag 16 oktober
woensdag 19 december
maandag 14 januari

Rutger
Ivo
Annemiek
Sabine
Ruben
George

donderdag 24 januari
vrijdag 19 april
woensdag 1 mei
maandag 20 mei
zondag 9 juni
dinsdag 25 juni
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