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Het is al de hele week prachtig weer en dat merk je in
blogland, iedereen is aan het genieten van het weer wat niet
zo gek is. Dus maar weinig mensen zijn online om blogs te
lezen. Toch weer een mooi nieuw week overzicht van mijn week
en instagram foto,s.
Zondag 14-07-2013
Na die vreselijke luie zaterdag, hebben we deze dag ook niet
veel gedaan. Mijn vriend was weer beetje aan het aansterken na
zijn buikgriep en ik had gelukkig niet veel last meer van de
rugpijn en buikpijn.

Ik maakte lekker warme appel met kaneel en walnoten voor
mezelf, voor Bert maakte ik hem even net wat anders… Hij wilde
kaneel en suiker eroverheen.

Maandag 15-07-2013
Het was weer heerlijk weer, dus ook erg warm met het werken op
de kinderboerderij. Best lekker, maar dan moet je wel rustig
aan doen anders is het niet uit te houden hihi. De dieren ook
goed vers water geven, want dat is wel nodig met die warmte.
Dinsdag 16-07-2013
Ik had een afspraak vandaag, dus werk had ik afgezegd. Na mijn
afspraak nog even snel de stad in gegaan, maar was al weer
snel klaar daar. Het was te warm om rond te hangen daar dus
snel weer naar de bus en naar huis.

Ik kocht deze leuke ijsvormpjes bij de Blokker, ik wilde
proberen om yoghurt ijsjes te maken. Thuis gelijk gaan maken.

Ondertussen dat de ijsjes in de vriezer stonden ben ik even

gaan lunchen. Ik maakte heerlijke bagels met kruiden roomkaas,
komkommer en rucola. Het ziet er net uit alsof ik ergens ben
wezen lunchen maar ik was gewoon thuis.
Toen mijn vriend thuiskwam, hebben we de ijsjes uitgeprobeerd.

Helaas het was geen succes, het was meer ijskristal dan een
lekker yoghurt ijsje. Ik ga ze maar gebruiken voor
waterijsjes, en yoghurt ijs maak ik wel in een bak… Dat werkt
beter heb ik begrepen, als je het regelmatig omschept.
Woensdag 17-07-2013

Ik begon de dag met een goed ontbijt. De dag ervoor ontving ik
in de brievenbus een zakje muesli noten&zaden, en dat wilde ik
wel proberen. Dus ik nam een bakje yoghurt met perzik en de
helft van het zakje. Dat was best lekker.

Nog even gewerkt vandaag… En zoals je ziet weer even 2 leuke
plaatjes geschoten. Shena onze pony, ze staat momenteel
helemaal alleen haar vriendje is op vakantie.

En natuurlijk zoals elke woensdag weer naar de sportschool
geweest, vriendlief ging dit keer ook weer even mee.
Donderdag 18-07-2013

Vandaag heerlijk genoten in huis van het mooie weer, lekker

het balkon deur open. Op het balkon vind ik het te heet om
daar heerlijk te zitten. Dus gewoon lekker op de bank is prima
als de deur open staat.
Vrijdag 19-07-2013

Een heerlijk ontbijtje, wel een laat ontbijt want heb heerlijk
uitgeslapen.

Dit beestje kwam ik tegen op de tafel op het balkon, ja en
lekker makkelijk hij was al dood hihi. Daar moest ik gewoon
even een macro fotootje van maken.
S,avonds hebben we even de grote boodschappen gedaan, nu hoef
ik volgende week nog maar 1 keer even naar de winkel voor een
paar kleine dingetjes. Altijd fijn als je niet zo vaak naar de
winkel hoeft, dan neem je ook minder lekkere dingen mee.

Zaterdag 20-07-2013
Even naar het centrum Paddepoel geweest, ik wilde me
abonnement voor mijn mobiel veranderen. Dus we zijn naar kpn
gegaan, maar helaas kan dat pas een maand voor je oude
abonnement verloopt. Dus ik moet nog even wachten. Wel heb ik
wat meer informatie gekregen en nu kan ik er goed over
nadenken wat ik precies wil. Toen zijn we nog even naar Saturn
geweest omdat ik graag een epileer apparaat wilde kopen. Die
heb ik dan ook gekocht. Niet wetend dat we ook met een nieuwe
tv thuis zouden komen die vriendlief kocht voor de slaapkamer.
S,avonds heb ik mijn epileer apparaat geprobeerd, auww wat is
dat gevoelig. (hier komt vast nog wel meer over op me blog)
Vinden jullie het nog steeds leuk elke week zo,n overzicht of
zou je het minder vaak willen zien?

