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Ooievaarsrun 2018.
Zaterdag 15 september was er weer

de Ooievaarsrun in Den Haag, zo 

door het Westland en toen bij de vis 

afslag, daar was het feest met Jody 

Bernal als DJ.

Groetjes Charlie. 

Leuk!
Op deze foto zien we Simon, die samen

met Charlie Lownoise DJ speelde

voor een film over talenten bij

Downers ... Erg Leuk! Will.

_______________________________________________________
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Wat een zomer!
Fietsen. Met de sportieve mannen van De Kip is het natuurlijk altijd wel leuk om een

stukje te fietsen. Vooral als het zo mooi weer is zoals afgelopen zomer!

Onderweg pakken we natuurlijk even een terrasje om de dorst te lessen en 

om even uit te rusten. Hier zaten we bij KNUS! Martine

Geitjes kijken. Helemaal naar het Geertje gefietst om de geitjesboerderij te bezoeken. 

Heen hadden we lekker windje mee, maar op de terugweg hadden we behoorlijk tegen

wind en hing er een behoorlijke donkere lucht op de loer. Maar we waren gelukkig droog

weer op De Kip. Op de boerderij kon je ook een kleine speurtocht doen en natuurlijk de

geitjes aaien. Het was een leuke middag. Martine
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Kinderboerderij. Af en toe lopen we natuurlijk

ook wel eens even naar de kinderboerderij

naast De Kip. Vooral wanneer er jonge diertjes

zijn in het voorjaar en de zomer dan is het voor

ons ook steeds genieten op de kinderboerderij! 

Martine

Duinwandeling. Op een van die mooie

zondagen deze zomer hebben we ook

een wandeltocht door de duinen gemaakt. 

We hadden ongeveer 5 km gewandeld, 

maar het was natuurlijk niet allemaal vlak wat we liepen. Het zweet stond wel

op ons voorhoofd toen we eindelijk bij het terras aan kwamen om nog wat te

drinken en uit te blazen!  Martine

__________________________
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Feesten en partijen.
Samen met Ellen, Willem en Ferdy is Charissa voor haar 34ste verjaardag een 

pannenkoek gaan eten in Nootdorp. En natuurlijk waren Robbie en Petra ook 

van de partij ... We hebben geproost...gezongen...kortom heel gezellig ... 

Na afloop thuis nog gezellig koffie met taart gegeten. Petra

Cristian vierde zijn verjaardag door gezellig met 

elkaar Chinees te eten. Natuulijk kreeg hij ook

een cadeautje namen de andere bewoners van 

De Kip. En natuurlijk ook een verjaardags-

taart bij de koffie! Martine
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Oktober is ook altijd de maand dat Willem en Cristian jarig zijn. 

Willem had een echte Ajax taart om te trakteren bij de koffie. 

Na afloop natuurlijk een biertje drinken op de bank……

ja dan heeft Willem het wel naar zijn zin! Martine

_______________________________________________________

Bewoners van De Kip hebben soms of regelmatig

een individuele dag omdat ze daarvoor extra zorg

inkopen. We doen dan soms boodschapjes met ze

omdat ze die nodig hebben, doen extra schoon-

maak activiteiten in hun woning of begeleiden

ze bij sportactiviteiten. Maar soms kunnen we ook

wel eens genieten van het leven zoals Alan en 

Charissa doen op deze foto! Martine

Genieten ...
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Nieuwsbrief De Kip.
Verhalen, verslagen, nieuwtjes, weet-je-datjes,

plaatjes en foto’s.

Verschijnt 4 x per jaar. November/December 2018.

Inzendingen graag uitsluitend per e-mail: harm1811@hotmail.com

Verjaardagen.

Op de foto Ruben, Charlie, Willem en Simon  

met Gita van de Lionsclub.We hadden vrijkaarten

gekregen voor het theater met een klassiek

concert..Niet alle jongens hielden het vol, maar 

Ruben is de echte muziekliefhebber, hij bleef tot 

het eind! Will

Naar het theater ...

Ferdy woensdag 19 december 2018 George dinsdag 25 juni 2019

Alan maandag 14 januari 2019 Simon dinsdag 30 juli 2019

Rutger donderdag 24 januari 2019 Charlie dinsdag 10 september 2019

Ivo vrijdag 19 april 2019 Charissa vrijdag 20 september 2019

Annemiek woensdag 1 mei 2019 Willem donderdag 3 oktober 2019

Sabine maandag 20 mei 2019 Cristian woensdag 16 oktober 2019

Ruben zondag 9 juni 2019
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