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Charlie’s tussendoortje.
Hallo, ik ben Charlie! Sinds kort werk ik 

als radio DJ. Dit vind ik erg leuk. Ik mag 

zelf de muziek uitzoeken. Vaak kies ik 

verschillende nummers. Mijn 

programma heet "Charlies 

tussendoortje" en is op radio Middin

Connect op dinsdag om 14:00, 1x per 2 

weken.

Gaan jullie ook luisteren naar mijn 

programma op de radio/internet?

Groetjes Charlie. 

_______________________________________________________
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Schaapscheerders feest.
Alan bewaakt het springkussen & Willem, Charlie en 

Sabine  proberen een muntdrop uit het pannetje met 

water te happen ... Will.



Beste bewoners en ouders,

Nogmaals ontzettend bedankt voor de afgelopen 8,5 mooie jaren.
Ik heb veel van jullie mogen leren. Daarnaast heb ik heel veel leuke dingen gedaan zoals
Naar de toppers, funpop, weekendje Franeker, naar terrasjes, boswandelingen, picknick 
op het strand en niet te vergeten de leuke disco feestjes op de KIP.
Alle gezellige gesprekken aan tafel en ook de minder gezellige momenten zal ik 
missen.

Nadat ik gisteren tegen de bewoners zei: “Ga je pyjama aandoen, dan kletsen we nog 
even na”, Kwamen er ineens allemaal matrassen vanuit verschillende kamers naar de 
woonkamer.
Nog een wens van de bewoners in vervulling: een slaapfeestje met de begeleider erbij. Na 
een slaapliedje en een verhaaltje zij de kippetjes heerlijk naar dromenland vertrokken.

Groetjes Ellen
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Afscheid Ellen



En samen met Martine een superdag in de 

Efteling. Petra.

Tante Charissa wandelen met haar nichtje

Djosie....samen met haar broer Michael en 

schoonzusje Rosalien.... Petra.
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Bevrijdingsfestival 

5 mei in Zoetermeer! Genoten van 

optreden van o.a.  Monique Smit. 

Gezellig wat gedronken en van de 

muziek genoten en na 2 uurtjes 

weer met de randstadsrail naar 

huis gegaan. Martine
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Super gezellig bij de 

Toppers.

Hmmm! Lekker eten vóór de 

Toppers avond.



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

plaatjes en foto’s.

Verschijnt 4 x per jaar. Juni 2019.

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

George dinsdag 25 juni 2019 Alan dinsdag 14 januari 2020

Simon dinsdag 30 juli 2019 Rutger vrijdag 24 januari 2020

Charlie dinsdag 10 september 2019 Ivo zondag 19 april 2020

Charissa vrijdag 20 september 2019 Annemiek vrijdag 1 mei 2020

Willem donderdag 3 oktober 2019 Sabine woensdag 20 mei 2020

Cristian woensdag 16 oktober 2019 Ruben dinsdag 9 juni 2020

Ferdy donderdag 19 december 2019 George donderdag 25 juni 2020
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Verjaardagen.
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