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George was een dagje vrij en we
hebben een ritje gemaakt naar
Pijnacker en terug met de fiets.
Jarina.

Zaterdag, regen en een hele
volle bak met glas... Toch
maar de regenpakken aan
en naar de glasbak
gewandeld. In ieder geval
een frisse neus gehaald 😊
Bianca
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Het is vrijdag avond, tijd voor wat
leuks te doen. Heren zijn gezellig aan
het darten.
Jarina

Lekker op de fiets naar Delft gegaan. Daar hebben
wij gezellig een drankje gedronken en vervolgens
nog even een bezoek gebracht aan Miranda op de
boot. Het was een gezellige dag!
Linsey

Lekker even gefietst naar Ypenburg
samen met Sabine en Charlie. Het
is gelukkig droog. Dus nog even
genieten van een lekker ijsje
Bianca
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Jolanda is vanmiddag met een
paar bewoners naar het bos
geweest om te wandelen.

Wie zijn wij? 

Genoten van het lekkere weer
en naar Delft gefietst met deze
sportieve mannen.
Bianca

Charissa is op
haar vrije dag
lekker naar
Scheveningen
geweest. Zij is op
de foto geweest
met Olaf en de
giraf. Het was een
geslaagde dag.
Linsey
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Soms heb je nieuwe kleren nodig.
Annemiek genoot op een vrijdag
van een dagje Zoetermeer.
En... We zijn geslaagd 😁
Bianca

Genieten samen met George van het mooie weer.
We hadden een knoopuntenroute gemaakt en
genoten van al het moois onderweg. Natuurlijk
hoort daar ook een tussenstop bij... Lekker aan het
water. Toch mooi 18 km gefietst.
Bianca

Ferdy heeft zijn kamer schoon gemaakt.
En daarna nog een wandelingetje gemaakt
samen met Annemiek!
Martine
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Remy had heerlijke soto ajam gemaakt. Een echte
indonesische maaltijdsoep. Een toetje was
vandaag dan ook niet nodig 😏 iedereen heeft
gesmuld van deze voedzame maaltijd.
Bianca
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Verjaardagen.
Ferdy
Alan
Rutger
Ivo
Annemiek
Sabine
Ruben

zaterdag 19 december 2020
donderdag 14 januari 2021
zondag 24 januari 2021
maandag 19 april 2021
zaterdag 1 mei 2021
donderdag 20 mei 2021
woensdag 9 juni 2021

George
Simon
Charlie
Charissa
Willem
Cristian

vrijdag 25 juni 2021
vrijdag 30 juli 2021
vrijdag 10 september 2021
maandag 20 september 2021
zondag 3 oktober 2021
zaterdag 16 oktober 2021
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