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26 mei was het dan zover, de dag dat de bewoners met de broers

en zussen een mooie wandeling door Meijendel gingen maken en 

daarna gezellig met elkaar wat gingen drinken en eten op het 

grote grasveld bij het Pannenkoekrestaurant daar.

Niet alle broers en zussen waren aanwezig, maar van de meeste

bewoners was er wel een broer en/of zus aanwezig. Ook veel

neefjes en nichtjes van de bewoners waren er dit keer gezellig bij. 

We hebben een wandeling van bijna 5 km gemaakt door de 

duinen. Het was soms wel een beetje klauteren, duwen en trekken

met de kinderwagens maar dat mocht de pret niet drukken.

Na de wandeling hebben we gezellig

op het picknickkleden wat gedronken

en hapjes gegeten. Ook een ijsje ging

er goed in. Het was een geslaagde en 

ontspannen middag en zeker voor

herhaling vatbaar in de toekomst! 

Martine.



2

Maaike, Klaas en ... Sven!
Ze wonen met z’n drieën heerlijk in 

Friesland. 

Sven, geboren in september 2018, is al 

een hele baas aan het worden!

Foto: Simon

_______________________________________________________
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Verjaardagsfeestje 

Rutger.
In januari dit jaar was Rutger 

jarig, maar op 30 juni vierde 

hij zijn feestje voor de bewoners 

van De Kip. Iedereen die wilde 

was uitgenodigd om gezellig 

te komen varen op De Kaag 

en daarna gezellig te bbq’en

op de woonboot van Franky 

en Ruud. Met Franky en Ruud 

hebben we een mooie boottocht 

van 2 uur over de Kaag gemaakt 

op hun grote en mooie boot. 

Iedereen die wilde mocht ook even sturen. We hadden prachtig weer dus dat was genieten 

op de boot. Na 2 uur kwamen we weer bij de woonboot aan en hebben we heerlijk gegeten 

met elkaar. Het was een super leuk verjaardagsfeestje van Rutger! Martine.



Nieuwsbrief De Kip.
Verhalen, verslagen, nieuwtjes, weet-je-datjes, plaatjes en foto’s.

Verschijnt 4 x per jaar. September 2019.

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

4

Verjaardagen.

Ooievaarsrun 2019.

Het was weer een gezellige dag 

met de ooievaars run. Andre Hazes 

gezien en mee

op de foto gegaan.

En ook nog met 

Dries Roelvink

op de foto. Charlie

W illem 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

Alan dinsdag 14 januari 2020 Simon donderdag 30 juli 2020

Rutger vrijdag 24 januari 2020 Charlie donderdag 10 september 2020

Ivo zondag 19 april 2020 Charissa zondag 20 september 2020

Annemiek vrijdag 1 mei 2020
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