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17-5-2015 Apeldoorn

Beste Woongroepers,

Vandaag is het feest! De woongroep bestaat 5 jaar!
Dat verdiend een feestje natuurlijk!
Al 5 jaar wonen jullie nu in jullie mooie appartement. Jullie alle 14 zijn in maart 2010 hier komen
wonen. In de afgelopen 5 jaar hebben jullie al zoveel geleerd, gedaan, gezien en beleefd met
elkaar. Dit is iets heel speciaals.

Deze woongroepkrant is dan ook extra speciaal. Er staat heel veel leuke weetjes, foto´s en
andere dingen in. Snel maar gaan kijken dus!
Heel veel plezier en op naar de volgende 5 jaar!

Groetjes van het hele woongroep team!
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Cupcakes!

Wat heb je nodig?
-

125 gram zachte boter
125 gram kristalsuiker
2 eieren
125 gram zelfrijzend bakmeel
2 eetlepels melk

Hoe ga je het maken?
Klop de botor en suiker in een kom tot een lichte, luchtige massa.
voeg de eieren, het zelfrijzend bakmeel en de melk toe en klop tot een glad beslag
over de papieren bakjes en bak tot de cakejes gerezen zijn en in het midden net
stevig aanvoelen.
zet ze ongeveer 12 tot 15 minuten in de oven.
als ze klaar zijn haal ze dan uit de oven en laat ze op een rooster afkoelen.
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Koekjes!

Wat heb je nodig?
- 250 gram bloem
- 200 gram suiker
- 200 gram boter (kamer temperatuur)
- 1 zakje vanille suiker
- Snufje zout

Hoe ga je het maken?
Zeef de bloem en doe deze in een kom met de boter, suiker, vanillesuiker en zout.
Snijdt de boter met 2 messen in stukjes.
Kneed er met een koele hand een samenhangend deeg van.
Zet het deeg afgedekt minimaal 30 minuten in de koelkast.
Verwarm de oven voor op 160 graden.
Bedek een bakplaat met bakpapier en bestuif het werkblad met bloem.
Rol het deeg uit tot een lap van een halve cm dik.
Maak er figuurtjes van. Leg deze met een afstand van 2 cm op de bakplaat.
Bak de koekjes in het midden van de oven in 20 minuten goudbruin.
Eventueel glazuren en versieren.
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Verjaardagskalender
Matthijs 25 juni
Jorisjan 29 juni
Ruby
7 juli
Marcel 10 augustus
Carolien 11 augustus
Lennert 14 augustus
Evelien 15 oktober
Margo 24 november
Celiene 23 december
Marrit 10 januari
Anja
22 februari
Sabine 16 maart
Esther 3 april
Tim
19 april
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Waarom is een aardbei rood? Hij schaamt zich voor zijn pukkeltjes
Een man stapt de bus in en vraagt aan de buschauffeur: “Gaat u naar Artis?” -Nee
zegt de buschauffeur, “ik moet gewoon werken”
“Hoe stop je een koe in de diepvries?” vraagt Jantje aan zijn vriend Keesje.
- Keesje: “Weet ik niet”
Jantje: “Diepvries open, koe erin, diepvries dicht.”
- Dat is flauw zegt Keesje.
Jantje: “Oke maar hoe stop je een varken in de diepvries?”
- Nou.. diepvries open, varken erin en dan de diepvries weer dicht doen zegt
Keesje.
“FOUT!” zegt Jantje. “Diepvries open, koe eruit, varken erin, diepvries dicht!”.
Wat zit in een boom en doet “pfff, pfff, pfff”? Een nest fietspompen.
Hoe laat is het als een olifant op het tuinhekje gaat zitten? Tijd voor een nieuw
tuinhekje.
Jantje vraagt aan de leraar: “Meneer, kun je ook straf krijgen voor iets dat je niet
gedaan hebt?”
Waarop de leraar zegt: “Natuurlijk niet, jongen”.
“Gelukkig maar” zegt Jantje. “Want ik heb mijn huiswerk niet gemaakt!”.
Een tomaat en een ei zitten bij de dokter in de wachtkamer. Vraagt de tomaat aan
het ei: “Wanneer mag het gips eraf?”
Twee kraaien zitten op een tak. Dan vliegt er ineens een straaljager over. Zegt de
ene kraai: “die gaat hard!” Zegt de ander: “Nou, ik zou jou wel eens willen zien
vliegen als je staart in brand staat!”
Waarom hebben olifanten gele klompjes? Zodat je ze niet kan zien als ze in de vla
drijven. Wel eens een olifant in de vla gezien? Nee, het werkt dus!
Waarom vliegt een heks op een bezem? Omdat een stofzuiger te zwaar is.
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Wat heb je nodig?
-

Plastic emmertje of andere koker.
Mes.
Stukje doorzichtig plastic.

Snij met een scherp mes de bodem uit een plastic
emmertje of gebruik een blik.
Knip een stuk doorzichtig plastic uit dat groter is dan
de opening en span het plastic dan strak over de opening
en maak het vast met een elastiekje. Daarna nog wat plakband eromheen
plakken zodat het goed vast en waterdicht is.
Ontdek zelf de geheimzinnige wereld onder water!

Wat heb je nodig?
-

A4-papier.
Versiersels.
Stiften

Versier een A4 van elke gewenste kleur met
plaksels en knipsels of kleur hem op
verschillende manieren met stiften.
Als je hiermee klaar bent vouw je het papier
iedere keer een halve centimeter om en om
tot je het hele blad hebt gevouwen.
(Harmonica vouwen)
Nu plak je één kant bij elkaar en vouw je de andere kant open.
Nu heb je een waaier waarmee je lekker kan zwaaien voor een fris windje
tijdens hete zomerdagen.
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Marcel gek is op GTST?
Celine super lekker dan koken?
Anja tegenwoordig ook in de winkel helpt?
Lennert graag op vakantie gaat?
Sabine haar lievelingseten bami is?
Carolien heel mooi kan schilderen?
Matthijs graag een brocolli wilde kopen bij de IKEA?
Esther heel trots is op haar nichtje?
Evelien heel goed kan knutselen?
Margo gek is op een avondje stappen in de kroeg?
Tim graag naar de Klup gaat?
Marrit graag de tuin netjes maakt?
Jorisjan een enorme voetbalfan is?
Ruby super mooie dingen maakt met haken?
We naar Duinrell zijn geweest?
We zijn ook naar Slagharen zijn geweest?
We zijn bij de Efteling geweest zijn?
Ook konden we kiezen tussen de Dierentuin?
Of Bowlen?
Beeld en geluidsmuseum was ook heel erg leuk?
Marrit gek is op lekkere dingen?
Walibi Top was?
Ruby niet bang is in pretparken?
Matthijs is een heel eng ding durft op de kermis?
Matthijs ook graag Churros eet op de Kermis?
Als we bij ’S heerenloo zijn geweest rond de kerst, we altijd oliebollen eten?
Rudy al heel lang zorgt voor ons fruit?
Sabine altijd van die leuke grapjes maakt?
Marrit het heerlijk vindt als je haar handen masseert?
Wij een kruidentuintje hebben?
Wij met de avondvierdaagse mee lopen?
Wist je dat we vaak leuke films kijken samen?
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We graag naar de carnaval in Epe gaan?
we elk jaar een avondje gaan stappen?
Als je jarig bent je het avond eten mag kiezen?
Marcel het liefste elke dag vis eet?
Anja heel graag naar Pampus gaat?
We elk jaar een BBQ hebben in de tuin?
We elk jaar een nieuwjaarsborrel hebben?
Margo tante is geworden van Siem?
En Esther van Anne?
Marrit graag naar de Hema gaat?
De truckersdag heel populair is ?
Tim gek is op fietsen?
De bewoners aan het begin van het jaar al vragen wat het uitje is van dit jaar?
En dat de woongroepkrant heel graag gelezen wordt?

Leukste moment in 5 jaar:
Margo: Dat er een keer een springkussen was en de karaoke
Marrit: vond alles de afgelopen 5 jaar leuk
Marcel: De bruiloften van iedereen en de bruiloft auto (auto van Lotte’s vader)
Esther: Ons eigen stekkie krijgen
Carolien: Het dansen en karaoke
Sabine: de uitjes, en de lolletjes met begeleiding
Anja: de lol met elkaar, lekker ouwehoeren!
Ruby: dat is zoveel heb geleerd hier
Matthijs: De opening met het draaiorgel en het plagen van de begeleiding ;-)
Tim: Dat we leuke uitstapjes maken en de grote tuin met veel speel spullen
Celiene: De opening met het draaiorgel en dat we al veel spelletjes hebben en leuke activiteiten doen.
Jorisjan: Genieten van mijn eigen appartement en dat begeleiding zo lekker kookt
Evelien: Het knutselen met Antje
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