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We hebben onze jaarlijkse hobby weer 
opgepakt ... voetbalplaatjes 
verzamelen!!!!
We hebben de voetbalboeken gekocht. 
Terwijl de jongens buiten hebben 
gewacht ben ik even snel de AH in 
geweest! Gelijk ook het glas 
weggegooid. En daarna thuis de eerste 
plaatjes erin geplakt. 
Martine

We hebben een lekkere 
wandeling gemaakt in de 
wijk. En natuurlijk mochten 
de vriendjes van Alan en 
Charissa ook mee op stap.
Linsey

Rutger is twee keer oom 
geworden en heeft ook 
twee keer beschuit met 
muisjes getrakteerd. 
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Op verzoek van bewoners 
bengaalse hapjes gemaakt, 
Singara. Ze waren heerlijk 
aan het smullen. Dit had ik 
een keer van thuis 
meegenomen vandaar hun 
verzoek. Vond het leuk om 
te doen en bewoners te 
zien genieten.
Jarina

Woensdagavond weer 
eens gezellig met Ferdy 
gekookt. Het smaakte 
weer heerlijk. Charissa 
had de taak om de tafel 
te dekken. Zo draagt 
iedereen zijn/haar 
steentje bij op De Kip.
Martine

Vanavond hebben we een 
heel gezellige gourmet avond 
gehad. Tot acht uur aan tafel 
gezeten en genoten van het 
lekkers
Bianca

Simon was met z’n zus naar z’n huis 
gelopen...5 km in de sneeuw...
Geweldig! Will
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Een aantal 
foto's van een 
gezellig 
feestje op de 
Kip. We vieren 
de verjaardag 
van Rutger en 
we proosten 
op het nieuwe 
jaar.

Een dag om lekker 
binnen te blijven met 
die harde wind en 
regen. De avond 
wordt gezellig met 
elkaar doorgebracht.

Vanavond hadden 
we nog de 
prijsuitreiking van 
"Wie is de Mol?" 
Willem was als 1ste 
geeindigd door 
tactisch inzetten van 
zijn punten en door 
de mol te 
ontmaskeren😄. 
Gefeliciteerd Willem! 
Martine



We hebben Annemiek 
haar verjaardag gevierd. 
Het was een gezellige 
dag met een bingo en als 
avondeten lekker 
patatjes en snacks. In de 
avond hebben wij 
gezongen voor 
Annemiek en hebben wij 
genoten van een lekker 
gebakje bij de koffie. 
Annemiek heeft het erg 
naar haar zin gehad en 
vond de cadeautjes 
onwijs leuk!
Linsey

De Paashaas had toch 
nog wat Paaseitjes 
verstopt😄 ... dus dat 
werd zoeken geblazen!

Lekker ontbijt 2de

paasdag

Ivo zijn 
verjaardag wordt 
gevierd. Samen 
met de beneden 
groep patat en 
taart gegeten. En 
er werd ook 
gezongen voor 
de jarige. Het 
was gezellig.

Annemiek 
heeft vandaag 
haar cupcake
versierd 
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We zijn alvast begonnen om in de 
stemming te komen.......⚽️ EK voetbal 
😃!

We hebben heerlijk 
gewandeld met alle 
met mooie weer....
Jarina

Terwijl de ene groep ging wandelen en een 
ijsje kopen, ben ik met Cristian en George 
gaan fietsen. Bij de Mac Donalds een ijsje 
gegeten en genoten van het mooie weer.
Martine

Het was ondanks het minder goede 
weer een heerlijke dag met George! 
Flinke wandeling en lunch op een 
terras. Bedankt! Marjolein

Yeaaahhhh🎉🎉🎉🎉
Vaccinatie 2 is ook gelukt. 
Bijna iedereen heeft nu 
zijn/haar 2e vaccinatie 
gekregen. We maken er nog 
een ontspannen middagje 
van met 
elkaar😉Yeaaahhhh🎉🎉🎉
🎉
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Welkom Robert van Koppen!
Een officieel momentje …
Robert tekent het wooncontract 
en neemt korte tijd later de 
sleutel in ontvangst. Will

We hadden een afscheidsfeestje voor 
Sabine. We hebben gezellig gebak met 
elkaar gegeten en Sabine de 
afscheidscadeautjes gegeven. Hier was 
Sabine erg blij mee. Bianca en Martine 
werden door Sabine ook nog even in 
het zonnetje gezet. In de avond hebben 
we lekker patat met een snack gegeten. 
Een feestmaaltijd! Hopelijk gaan we 
Sabine nog af en toe zien op De Kip. Ze 
is van harte welkom en we zullen haar 
allemaal gaan missen.
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