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FEESTELIJK DECEMBER 

Heerlijk, de Sint is weer in het land, dat kan 

niemand zijn ontgaan. Bij de Instuif is het feest 

al gevierd en dat was een heel vrolijke 

boel zag ik. Blije gezichten alom.  

Daarna wordt het kerstmis, het 

“Stille Nacht Heilige Nacht”  zal weer 

veel te horen zijn. 

Weten jullie dat dit kerstlied der 

kerstliederen op 24 december 1818 voor het 

eerst werd gezongen? Ja, dat is dan precies 200 

jaar geleden. Leuk weetje 

toch?  

En dan gaan we snel naar 

het einde van dit jaar. 

Oliebollen en appelflappen eten dus. 

Wel hopen we op een minder lawaaige 

jaarwisseling. Mooie vuurpijlen heel leuk 

natuurlijk. Maar die harde knallen liever niet. 

Allemaal prettige kerstdagen gewenst  

en een goed begin van 2019! 

 

KAJAKKEN 

Dat was weer genieten. Met 

deze activiteit is veel deelnemers weer een groot  

plezier gedaan. En het goede nieuws is, ze 

komen graag nog eens terug 

met de kajaks.  

Volgend jaar vast weer! 

 

TILLIFT 

Af en toe is hij nodig, en dat is dan een heel 

gedoe. Voor hij op de plaats van bestemming 

staat en is geïnstalleerd zijn we een kwartier 

verder op een zwemtijd van een uur. Tja, dan 

gaan mijn gedachten toch terug naar bezoeken 

aan “De Waterhoorn” in Hoorn. Een paar keer 

geweest tijdens de jongerenweken van de Bosk. 

In elk bad was daar een vaste tillift aanwezig, 

drie in totaal. 

Bovendien douchestoelen beschikbaar bij de 

ingang! En een douchestretcher is ook al 

aanwezig. Kom daar eens om in ons aller SKWA. 

Het is een goede sportvoorziening maar een 

hartelijk welkom voor ernstig fysiek beperkten is 

het natte gedeelte niet. 

Dat kan veel beter zoals de gemeente Hoorn 

laat zien! 

 

AGENDA 

22 december, geen zwemmen, wel instuif. 

29 december, geen zwemmen, nog kerst-

vakantie. Ook geen instuif. 

5 januari, nog steeds vakantie dus geen 

zwemmen en geen instuif. 

12 januari, weer instuif en zwemmen!!! 

 

VERJAARDAGEN 

01 Aafke  

01 Denise V. 

08 Martijn  

16 Maria                65 

18 Mandy H 

18 Bart  

21 Yoran                15 

 

Allemaal weer van harte gefeliciteerd. 

Maak er een mooie dag van.  Natuurljk met 

taart en leuke cadeaus! 

 

VERDRIETIG BERICHT 

Wij ontvingen de mededeling dat een van onze 

oud-medewerkers Bep Müller is overleden. 

Ze kon het altijd bijzonder goed vinden met 

onze deelnemers. 

Wij wensen de nabestaanden veel sterkte bij het 

verwerken van dit verlies! 

 

ZIEKENBOEG 

Was Gerrit nog maar net in de 

ziekenboeg vermeld of hij was al weer 

terug! Mooi hoor!. Helaas zal  het bij 

Dientje en Chris allemaal wat langer 

duren. Allebei van harte beterschap 

gewenst. We missen jullie erg dus we hopen dat 

het wat korter duurt dan verwacht! 


