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Het is alweer winter …

De afgelopen periode 

hebben we natuurlijk 

ook verschillende tuin-

centrums bezocht om 

al heerlijk in de kerst-

sfeer te komen.

Op een vrijdagavond met de “mannen” 

op stap om naar de vuurwerkshow te kijken bij 

Volle Maan. De schaatsbaan werd namelijk 

weer geopend en dan verzorgt De Volle Maan 

altijd een mooie vuurwerkshow! Martine.

De kerstbomen zijn ook weer 

opgetuigd en hiermee De Kip 

weer in kerstsfeer gebracht!
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_______________________________________________________

Oom George.

George is reuze trots en in 

zijn  schik met de geboorte 

van zijn neefje. Dat kun je 

wel zien op deze foto!

Harm Jan.

Zwarte Piet en Zwarte Piet. 
Helemaal uit Spanje gekomen op een bezoekje te brengen aan de lieve

bewoners van De Kip. Dat was een leuke verrassing! Harm Jan.

_______________________________

Disney On Ice

Charissa is in december naar 

Disney on Ice geweest, een 

uitje waar ze heel het jaar al

naar uitkijkt. Zo’n dag is dus 

echt genieten voor Charissa 

bij het zien van al die leuke 

Disney figuren en met namen 

de personages van Frozen!

Martine.
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_______________________________________________________

Kip-Klusjes.

Af en toe wordt er ook geklust op De Kip. 

Kastjes worden in elkaar gezet of de 

slaapwacht wordt opgeknapt!

DJ Charlie wint met Middin Connect Radio.

Special Media Award 
voor Middin

Connect Radio.

Gefeliciteerd Charlie!



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

Verschijnt 4 x per jaar. December 2019.

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

Decemberfeest.

Donderdag 12 december was het weer zover … het decemberfeest 

van De Kip. Net als vorig jaar zijn we weer naar Het Karrewiel 

geweest in Delft. Eerst hebben we gezellig met elkaar een uurtje

gebowld en daar heerlijk gegeten met elkaar. Het was weer genieten 

en we hebben van elkaar genoten deze avond! Alle bewoners hebben 

ook een kerstattentie gehad van De Kip. Ze hebben allemaal een 

waardebon gekregen waar ze zelf iets leuks van mogen kopen! Martine.

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 Willem zaterdag 3 oktober 2020

Sabine woensdag 20 mei 2020 Cristian vrijdag 16 oktober 2020

Ruben dinsdag 9 juni 2020

mailto:harm1811@hotmail.com


Fijne Kerstdagen en een Voorspoedig Nieuwjaar!

Wie kleurt de Kerstboom het mooist?


