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AGENDA 

18 maart, medewerkersvergadering in het 

Aanloopgebouw, aanvang 19.30 u. 

13 april, open dag. Zoals bekend zijn dan alle 

vaders, moeders, opa’s, oma’s en alle andere 

familieleden, vrienden en vriendinnen weer van 

harte welkom. Wordt weer een feestje! 

27 april, Koningsdag, geen zwemmen en geen 

instuif. Alle gelegenheid om Willem Alexander 

even te gaan feliciteren? Doe maar net, hij heeft 

het vast veel te druk die dag! 

 

VERJAARDAGEN 

01 Chris Visscher 

01 Janny  

07 Semjon  

08 Loek       

13 Olga  

13 Lisa  

13 Marjanne 

14 Sharon          

15 Monique  

18 Marlous  

19 Hennie N    

21 Marcel                   

27 Dick  

30 Leo  

 

Allemaal weer van harte gefeliciteerd, speciaal 

natuurlijk de kroonjuwelen. Maak er weer een 

mooie dag van. Met heeeel smakelijke taart en 

leuke cadeaus. 

 

MAG IK ME EVEN VOORSTELLEN? 

Ik ben: Willeke  

Ik woon in: Nieuw Vennep  

Wat zijn je dagactiviteiten (werk, 

school):  

Ik werk op de kinderboerderij in 

Nieuw Vennep. Daar verzorgen 

we de dieren, voederen, stallen 

schoonmaken. Ik vind dat heel prettig om te 

doen. 

Wat voor beestjes heb je in huis? 

Helaas hebben we geen beestjes in huis. Vroeger 

heb ik wel een cavia gehad. Maar dat was toen ik 

nog bij mijn vader en moeder woonde. 

Welke leuke hobby’s heb je? 

Natuurlijk zwemmen, line dance, fitnesss en 

spelletjes doen in bij de Instuif. 

Wat heb je het liefst op je bord? 

Macaroi, spaghetti en spaans eten. 

En wat schuif je er het liefst vanaf? 

Erwtensoep, dat lust ik niet! 

Naar welke muziek luister je graag? 

Countrymuziek en Wolter Kroes. Speciaal 

nummer: “Ik heb de hele nacht alleen aan jou 

gedacht”. 

Waar mag iemand je ’s-nachts voor wakker 

maken? Laat mij maar lekker slapen! 

Wat is je favoriete vakantieland? 

Oostenrijk, ben er geweest en 

daar bergwandelingen gemaakt. 

Heel fijn! 

Wat is je favoriete TV-

programma? 

Voetbal Ajax en Barcelona en verder GTST. 

Met wie zou je graag een beschuitje willen eten? 

Uiteraard met mijn vriend Ben.  

(Die kennen we nog van het zwemmen vroeger! 

Red.). 

NIEUWE DEELNEMERS 

Ja, er zijn er weer een paar. 

Gemma                       Richard                    Nicolien      

Hartelijk welkom alle drie en veel plezier gewenst 

bij onze zwemgroep. Dat zal best wel goed komen 

denken we zo! 

 

ZIEKENBOEG 

Geen veranderingen gemeld! Dientje missen we 

nog wel steeds. Het beste ermee! 

Tot de volgend brief maar weer. Met een zonnige 

groet! 


