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WINTER? 
Gaat het nog wat 
worden met die 
winter? De 
komende week nog 
niet volgens de 
berichten. Een hele 
winter zonder een vlokje sneeuw, dat kan toch 
eigenlijk niet. Nou ja, we gaan zien en beleven wat 
er van komt en of er nog geschaatst kan worden. 
Zwemmen kunnen we in ieder geval, 
dat is zeker! Het water altijd op een prettige 
temperatuur in het SKWA!  
 
AGENDA 

22 februari, geen zwemmen i.v.m. de 
krokusvakantie.  
23 maart, medewerkersvergadering om 19.30 u 
in het Aanloopgebouw. 
 
VERJAARDAGEN 
05 Roel  
07 Bep  
08 Walter  
08 Fleur             10 
13 Robine  
14 André  
16 Elbert  
17 Thomas  
22 Gert               50 
24 Jamie            15 
28 Ans  
Ook weer eens een Abraham in ons midden, die 
Gert toch! 
Allemaal van harte gefeliciteerd. Altijd een feestje 
waard de verjaardag. Uiteraard met heeeeel 
lekkere taart. Een cadeautje hoort er ook wel bij! 
 
MAG IK ME EVEN VOORSTELLEN? 
Ik ben:  Joshi  
Ik woon in: Hoofddorp de 
Zilver Esdoorn 
Wat zijn je dagactiviteiten 
(werk, school): 
Ik werk in de “Green Canteen” 
dat is een cantine bij de Vrije 

School. Daar maak ik o.a. tosti’s klaar. In de 
vakanties werk ik ook wel in de bakkerij van 
Rozemarijn Santé in Haarlem. 
Wat voor beestjes heb je in huis? 
We hebben geen beestjes in huis, wel bij papa en 
mama, een poes die Floor heet! 
Welke leuke hobby’s heb je?  
Ik zwem graag en radio luisteren vind ik fijn. 
Maar bovenal hou ik van dansen. Ik ben lid van 
“Cardian Output”. We hebben op 31 maart een 
voorstelling in de Schouwburg Amstelveen. De 
voorstelling heet “Perpetuum”. Het wordt heel 
mooi! 
Wat heb je het liefst op je bord? 
Een kaasburger, patat, vlees en andijvie. Dat vind 
ik allemaal heel lekker. Ik ben een grote eter 
zeggen ze allemaal! 
En wat schuif je er het liefst vanaf? 
Er gaat niets van mijn bord af, nou ja wel in mijn 
mond natuurlijk! 
Naar welke muziek luister je graag? 
Ik hou van de muziek van De 
Dijk, Marco Borsato, Andre 
Hazes en Michael Jackson! (Ga 
je dan meteen dansen Joshi? 
Red.) 
Waar mag iemand je ’s-nachts 
voor wakker maken? Laat mij maar lekker slapen! 
Wat is je favoriete vakantieland? 
Duitsland vind ik wel heel mooi! 
Wat is je favoriete TV-programma? 
Tv kijken doen we niet zoveel, we kijken wel dvd’s. 
Alladin is mijn favoriete film. 
Met wie zou je graag een beschuitje willen eten? 
Met Nina, dat vind ik heel gezellig! 
 
ZIEKENBOEG 
Ze was toch weer in het zwembad Ans, nog niet in 
het water maar dat komt binnenkort ook wel weer. 
Goed je weer terug te zien. Adel,was even in de 
lappenmand maar zal er waarschijnlijk weer bij zijn 
op 1 februari. Dominique moest een weekje 
overslaan vanwege een polsblessure maar is al 
weer teruggezien!


