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Alweer een week voorbij, wat gaat het toch snel. Helaas was ik
deze week alweer 2 dagen mijn iphone kwijt, omdat ik met deze
nieuwe die ik kreeg niet kon bellen en gebeld kon worden. Dus
ja terug sturen naar apple. Nu heb ik eindelijk een goede
nieuwe terug gekregen. Snelle service maar doe het graag in 1
keer goed.
Zondag 12-05-2013

Zoals ik al eerder schreef hier zijn we naar mijn moeder
geweest voor haar verjaardag. Toen we thuis waren was het al
vrij laat en dus hebben we maar eten laten bezorgen. Je moet
toch iets eten, was super lekker maar wel erg ongezond. Ik ben
aan de spareribs gegaan en mijn vriend had mix grill genomen.
Maandag 13-05-2013

Op tijd weer opstaan om naar me werk te gaan, het was een
regenachtige dag. Maar zoals ik altijd doe ga gewoon door met
mijn werk, hoe nat ik ook wordt. Helaas kreeg ik het er wel
koud van, maar na 2 uurtjes kon ik naar huis en lekker warme
droge kleding aan doen.

Toen moest ik naar het ziekenhuis bloeddruk controle, en alles
was in orde.

Aangezien er kermis in de stad is dacht ik loop er even een
rondje overheen, ondanks in heel moe was. Maakte even een mooi
fotootje van het reuzenrad. Toen ben ik maar naar de bus
gegaan want had het echt even helemaal gehad.

Dinsdag 14-05-2013
Nog even een ochtendje werken, en s,middags lekker relax
gedaan.
Woensdag 15-05-2013
Lekker weer even wezen sporten in de avond, helaas ging het
niet helemaal zoals het hoorde maar ben blij dat ik toch even
ben geweest.
Donderdag 16-05-2013

Een heerlijk pyjama-lui-hang-dagje gehouden, veel op bed
gelegen. Tv gekeken, blogs lezen en andere dingen op het
internet gedaan.
Vrijdag 17-05-2013
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de Albert hijen maar even bij de Aldi, wil proberen wat minder
geld uit te geven voor de boodschappen. Dus gedeeltelijk bij
goedkopere winkels en de producten die we zijn gewend en goed
zijn van de Albert hijen.

Vond ik een envelop in de brievenbus met deze leuke armbandjes
die ik kocht van mliees. Ze maakt ze zelf, en wil jij ze ook
kijk dan even op haar blog.

S,avonds was het even tijd om lekker te douchen, kan daar zo
van genieten. Lekker onder de warme stralen staan, jezelf
lekker insoppen met douchegel en dan heerlijk je haar wassen.
Zaterdag 18-05-2013

Vandaag gingen we even naar het centrum Paddepoel,
sportkleding kopen voor mijn ventje. Ben benieuwd of hij ook
echt woensdag met me mee gaat naar de sportschool. En ik heb
besloten een sport bh te kopen omdat ik een gewone bh echt
niet lekker vind zitten tijdens het sporten. Alleen
sportschoenen voor me ventje was wat lastiger te vinden, dus
zijn we ook nog even naar Bristol gereden daar vond hij wel
goede sportschoenen.

Toen nog even door naar de Albert hijen, ja nu dus wel even
daar de overige boodschappen halen. Lekker naar huis want we
hadden wel weer genoeg gedaan vandaag. Genieten van het lange
weekend samen.
Voor jullie ook een heel fijn Pinkster weekend, gaan jullie
nog wat leuks doen?

