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HET IS WEER VOORBIJ
Die mooie zomer, maar het water in het zwembad is
altijd prettig warm dus ….. spetteren maar.
En banenzwemmen natuurlijk. We zijn weer heerlijk
bezig elke week. Het blijft een plezier jullie bezig te
zien!
AGENDA
20 oktober, geen zwemmen i.v.m. herfstvakantie.
22 t/m 25 oktober, voor de banenzwemmers de
zwemvierdaagse. Je kunt je melden voor 250 meter (10
banen), 500 meter (20 banen) of 1000 meter (40
banen).
Geef zou gauw mogelijk aan of je mee wilt doen.
Uiterlijk 7 oktober!! Mogelijk hebben we ook nog
chauffeurs nodig. Ook graag melden dus!
27 oktober, helaas geen zwemmen, nog steeds
herfstvakantie.
3 november, gaan we weer spetteren!
Maar daarvoor is het bingoën voor alle deelnemers aan
Aanloop-activiteiten. Dus ook de paardrijders, de
instuivers, de sportiefbewegers enzovoort enzovoort.
Dankzij de Rotaryclub! Komt allen!
VERDRIETIG BERICHT
Op 4 september 2018 is onze vroegere deelneemster
Laura de Man overleden.
We herinneren haar als een
bijzonder enthousiaste
deelneemster die altijd
vrolijk was. Geen groter
plezier dan telkens kopje
onder gaan.
Op de foto tijdens een
ORANJE-dag.
Dat vond ze geweldig. Wij wensen de familie alle
sterkte bij het verwerken van dit verlies!
VERJAARDAGEN
02 Arrie
03 Peter
12 Ruud
15 Lutina
16 Kim
18 Alex
23 Michelle

24 Anouska

Oktober 2018
MAG IK ME EVEN VOORSTELLEN
Ik ben: Wilgert
Ik woon in Meer-Heem,
Hoofddorp
Wat voor beestjes heb je in
huis?
Geen beestjes in huis, gaat
niet! Maar “boze tongen”
beweren dat ik een mannetjes
leeuw ben, net zo lui! Maar ja,
daar zijn het boze tongen voor, toch?
Welke leuke hobby’s heb je?
Uiteraard zwemmen, nou ja lekker lopen in het bad.
Voetbal kijken, en dan vooral Ajax!
Wat doe je door de weeks?
Ik ga twee of drie keer per week fietsen met een
vrijwilliger via dagcentrum Floriande.
Verder berg ik daar het huishoudtextiel op als het
gewassen is.
Wat heb je het liefste op je bord?
Ik ben in principe een alleseter, maar pannenkoeken en
patat vind ik wel erg lekker!
En wat lust je echt niet? Heb je niet opgelet, ik lust
alles!
Naar welke muziek luister je graag?
Kijk niet zo nauw, als het maar hard is. Slagerij van
Kampen vind ik erg goed.
Net nog naar Meerlive geweest! Ook goed!
Waar mogen ze je ’s-nachts voor wakker maken? Beter
niet van niet, hou ik niet van!
Wat is je favoriete vakantieland?
Nederland en dan de noordelijke
eilanden.
Maar onlangs nog naar België geweest.
Ook prima.
Nog andere bezigheden?
Ja, op zondag komt er bezoek van mijn
broer of zus, dan gaan we een lekker
biertje drinken. Helemaal toppie!
ZIEKENBOEG
Maria Goddijn kan helaas een tijdje niet
komen zwemmen. Ze heeft haar arm
gebroken. Snel herstel gewenst Maria, we
missen je!

