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Lekker buiten geluncht. In de 
middag in verschillende 
groepjes op pad geweest.
Martine

Op de fiets naar het 
Westerpark.
Carin

Een lekkere fietstocht 
naar de Sluisjes in 
Voorburg. 
Carin

George dagje vrij. Naar 
Voorburg pedicure 
geweest ook daar 
mochten we even 
genieten van de zon 
omdat wij wat eerder 
waren bij de afspraak.
Jarina
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gebak gegeten en hard 
gezongen voor Ruben. Het  was 
weer een geslaagd feestje! 
Martine

We hebben weer een heerlijk 
weekend gehad op De Kip.
Lekker buiten geweest.

Bij de Hema werden Charlie, Cristian
en Annemiek verrast met een heerlijk 
ijsje. Zomaar omdat de verkoopsters 
dat graag weg wilden geven 😁
Bianca

Ruben was 
op 9 juni 
jarig. 39 Jaar 
is hij alweer 
geworden!!!! 
Ruben heeft 
getrakteerd 
op pizza's die 
we zelf bij de 
pizzaboer zijn 
wezen halen. In de avond 

Na het eten nog even op pad geweest 
lekker van het weer genieten☀️
Marco



Charissa een vrije 
dag. Die hebben 
we gezellig 
doorgebracht in 
Avifauna. We 
konden daar 
heerlijk onder de 
bomen lopen.... 
Genieten. Bianca

In de vroegte ochtend van 16 juni alle 
spullen van Robert verhuisd.
Welkom op De Kip Robert. We hopen dat je 
hier veel woonplezier zult hebben. Bianca

Eerste BBQ van dit 
jaar op De Kip. 
Ruben en Charlie 
waren de mannen 
die het vlees in de 
gaten hielden. 
Martine

Annemiek had een vrije 
dag. Die hebben we nuttig 
en gezellig besteed. Een 
dagje shoppen in Den 
Haag. Bianca

Op 25 juni is George 36 
jaar geworden. We 
hebben er op de Kip 
een klein feestje van 
gemaakt 
🎉🎉🎉Bianca

George vierde nog een apart feestje 
met een paar bewoners. Gezellig 
bowlen en een patatje eten. De 
tweeling Wissame en Jamame waren 
ook uitgenodigd door George. Het 
was super gezellig. Martine 3



Alan een middagje 
vrij. Naar Jumping 
One geweest met 
Jolanda.

“Werkbezoek” 
bij Ivo op zijn 
werk. Carin

Tja🤦🏻
Woorden zijn niet 
nodig denk ik. 
Bianca

En natuurlijk zitten 
we weer helemaal 
klaar als 
oranjesupporters
🟥⬜🟦🏆🏆🏆

Bianca

Wandel 
clubje van 
vandaag. Ze 
hebben heel 
goed hun 
best gedaan 
voor een 
lange 
wandeling. 
Jarina

Vanavond even een heerlijk 
eind gefietst met deze 
kanjers. Hoofd in de wind en 
gaan. Via de parade waar we 
nog even een boodschapje 
moesten halen door het 
Balijbos weer terug.  Bianca

George heeft  lekker 
een stuk gefietst. Wij 
zijn naar Nootdorp 
gereden en daar nog 
even een drankje 
gedronken. Het was 
een gezellige middag.

Charlie was gezellig met de 
begeleiding wezen lunchen bij 
La Place. Daarna zijn wij naar de 
nieuwe K3 film geweest: K3 en 
de Farao. Het was een gezellige 
dag! Linsey
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Het is alweer even 
geleden, maar wat was 
het een gezellig feest 
op de smulhoeve met 
de diploma uitreiking 
van het ROC. Een paar 
dagen achter elkaar. 
Robert heeft er van 
genoten! Linsey

We hebben de 
verjaardag van 
Simon gevierd! Hij 
had als traktatie 
stracciatella ijs met 
vanille ijs en 
slagroom. Alle 
bewoners hebben 
ervan genoten! Het 
was een gezellige 
avond! Linsey

Gelukt.....
Jarina

Heerlijk 
een dagje 
vrij ! 
Annemiek 
gaat 
lunchen op 
het strand. 
Carine

Een leuke en gezellige 
invulling vakantiedag van 
Charissa😄. Martine

Gezellig samen

Vanmiddag met Robert, Willem en 
Cristian nog even van het warme weer 
genoten op het strand. In de duinen 
kwamen we 2 Schotse Hooglanders 
tegen. Het was een gezellig uitstapje. 
Martine
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We hebben een erg leuke dag in de 
dierentuin Amersfoort gehad. We hebben 
ons hier prima vermaakt. Martine

Met Cristian, Willem, Charlie en 
Rutger bij Miranda en Jim langs 
geweest. Even een stukje rijden 
naar Harderwijk. We hebben 
eerst gevaren. Toen 
aangemeerd bij een eilandje. 
Daar hebben we ons vermaakt 
met zwemmen, vissen, kanoen
en chillen. In de avond 
gebarbequed. Het was super 
gezellig.  Iedereen moet de 
groeten hebben van Miranda en 
Jim.  Martine

George heeft een gezellig 
uitstapje gehad met zijn 
broer René! Linsey

Linsey op 
bezoek . Wat 
een lief kindje 
is Naomi.  Ook 
Ivo is onder de 
indruk!  Carin

Wat ga je doen 
als het blijft 
regenen in het 
weekend? 
Gezellig 
bowlen!!! En 
een milkshake 
halen bij Mac 
Donalds. Carin
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We hebben een erg leuke dag gehad in 
Toverland. We zijn in allemaal leuke 
attracties gegaan en hebben lekker met z'n 
allen geluncht in het park. Iedereen heeft 
onwijs genoten van deze dag.  Linsey

Mijn belofte ingelost dat ik bij 
mooi weer een keer mijn sup 
board zou meenemen. 
Vandaag gelukt.......dus hup 
naar de Dobbeplas toe met 
een aantal bewoners. Cristian, 
George en Charlie konden het 
best goed. Annemiek ook 
even meegenomen op het 
board. Willem heeft alles 
aanschouwd. Was een leuke 
middag. Ook nog een ijsje 
gegeten. Martine

Een 
potje
sjoelen 
op de 
Kip. 
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Natuurlijk wilde 
Cristian lekker Chinees 
eten als avond eten. In 
de avond liet de taart 
ons heerlijk smaken. En 
toen kreeg Cristian ook 
zijn cadeau namens 
alle bewoners. Martine
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Cristian is op 16 
oktober 36 jaar 
geworden en dat 
hebben we gevierd. 
Samen met Cristian zelf 
zijn taarten gemaakt 
voor in de avond bij de 
koffie.

10 september vierde Charlie zijn 
36ste verjaardag. We hebben heerlijk 
Indisch gegeten. Rond 19:30 
koffie/thee gedronken met een mooie 
Frozentaart. En toen kon de disco van 
start met Charlie als DJ! Martine

Samen met Cris naar het 
Bassie en Adriaan museum 
in Vlaardingen.  Het was een 
leuke gezellige dag. Marco
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