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Zondag 17-03-2013
Lekker een heerlijk rust dag, daar is en blijft vaak de zondag
wel voor.
S,avonds aten we heerlijk gyros met rijst.

Maandag 18-03-2012
Mijn ontbijt bestond uit een glas yoghurt
groene citroen thee. Daarna ging ik naar
voeren en het schoonmaken van de hokken
blijft fijn met de dieren werken, maar ik
eens wat warmer ging worden. Helaas gebeurd

banaan smoothie en
me werk, de dieren
zoals altijd. Het
wou dat het nu wel
dat nog niet.

Thuis lekker lunchen met 2 pistolets met kaas en komkommer
erbij.

In de middag ging ik lekker relaxen, lekker film kijken ik
keek naar “Now is good” heb met tranen over me wangen naar
deze film zitten kijken.

Dinsdag 19-03-2013
En ook deze dag ging ik naar me werk, het wordt wel saai zo
he… maar iedereen gaat zoals gewoonlijk naar school/werk dus
ik ook. Dacht nog even een plaatje te schieten van de kippen,
beetje wazig maar goed.

Die zelfde pistolets die ik gisteren had maakte ik nu op een
andere manier met kaas en cherry tomaatjes in de tosti ijzer.
Dit was ook zeker erg lekker.

En mijn tussendoortje bestond uit heerlijke grote aardbeien.

Die middag kwam mijn pakketje van Vista print binnen, ik
bestelde visitekaartjes. Heb gemerkt dat 500 kaartjes wel erg
veel is.

Woensdag 20-03-2013
En ook vandaag weer even naar het werk. En nog maar eens een
fotootje gemaakt van onze boerderij kat.

Normaal ga ik woensdag avond altijd naar de sportschool, maar
dit keer had ik een uitnodiging gehad voor een bloggers event
van Sostrene Grene. Eerder schreef ik daar al over. En liet
toen ook al dit plaatje zien, dit was de goodiebag die we
kregen.

Donderdag 21-03-2013
Dan deze dag maar naar de sportschool, geen probleem mee
alleen kom ik dus dit keer niet toe aan 2x in de week. Komt
wel weer in de nieuwe sportschool. Heb me dus weer even lekker
in het zweet gewerkt, vind het sporten echt steeds leuker
worden.
Na het sporten heel even door de winkel straat gelopen, en
kocht ik 2 leuke shirt voor maar 2,90 per stuk. Wilde er nog
meer kopen maar me geld was bijna op dus even wachten.

Vrijdag 22-03-2013
Deze dag ging ik terug de stad in, mijn geld is binnen

gekomen. Heb nog 3 van diezelfde shirts gekocht als de dag
ervoor. Heb nu dus 5 verschillende kleuren ervan. En op deze
tas was ik verliefd geworden op de huishoudbeurs, en nu kocht
ik hem dan toch echt bij Miss Etam. Ben er echt heel blij mee.

In de avond besloot ik toch nog even een trein kaart met
korting te kopen bij de Albert heijn, en nam gelijk wat
boodschapjes mee.
Zaterdag 23-03-2013
Lekker Bert had het goede idee om te lunchen bij Subway, ze
hebben daar echt heerlijke broodjes. Maar dit moet je zeker
niet te vaak doen want het is wel duur. Maar gelukkig had ik 2
spaarkaarten vol dus kreeg korting.

Daarna doorgereden naar de supermarkt, er moesten ook weer
boodschappen gedaan worden.

