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MAART 
Roert het zijn staart zoals het gezegde luidt of 
wordt het heerlijk zonnig. Zou wel prettig zijn na al 
die regen en wind van de afgelopen tijd. 
We hopen het maar. En als het niet zo is, dan blijft 
het altijd nog lekker in het zwembad. Altijd gezellig 
elke zaterdag weer! 
 
GENIEDIJK 
Hoge bomen van de dijk ze zijn allemaal 
verdwenen. 
Die dijk, al jaren oud, is nu leeg en koud 
Jonge bomen die er staan, waarop ik niet meer 
mag hopen, langs mijn oude geniedijk zal alleen 
mijn kleinkind lopen. 
(vrij naar “Ballade van de Spanjaardslaan” van 
Lennaert Nijgh). 
 
AGENDA 
23 maart, medewerkersvergadering om 19.30 u 
in het Aanloopgebouw 
18 april,onze jaarlijkse open dag. Alle mama’s, 
papa’s, oma’s, opa’s en alle andere familie, 
vrienden en bekenden worden weer van harte 
uitgenodigd om te komen kijken en mee te 
zwemmen. Ja, zwemkleding 
mee dat maakt het extra 
gezellig toch? Kunnen ze 
allemaal weer eens 
meemaken waar we 
allemaal, elke zaterdag zo enthousiast mee bezig 
zijn.  
2 mei, geen zwemmen i.v.m. de meivakantie! 
 
VERJAARDAGEN 
01 Chris               70 
01 Janny  
07 Semjon  
07 Fred van          70 
08 Loek 
13 Olga                35 
13 Lisa                 35 
13 Marjanne  
13 Ricardo  
14 Sharon  
15 Monique  

18 Marlous  
19 Hennie  
21 Marcel  
27 Dick              
30 Leo  
Allemaal van harte gefeliciteerd! Vier kroonjaren, 
geweldig! 
 
MAG IK MIJ EVEN VOORSTELLEN 

Ik ben:  Dirk  
Ik woon in: Badhoevedorp 
Wat zijn je dagactiviteiten (werk, 
school): 
Ik werk op de Kinderboerderij in 
Badhoevedorp en bij “Brownies en 
Downies”. Een organisatie met Lunchrooms in een 
heleboel plaatsen. Overal in Nederland. 
Wat voor beestjes heb je in huis? 
We hebben een hond genaamd “Diesel”. 
Welke leuke hobby’s heb je? 
Zumba dansen en natuurlijk zwemmen! 
Wat heb je het liefst op je bord? Patat met 
frikandel! 
En wat schuif je er het liefst vanaf? 
Pittige kruiden, daar hou ik niet van! 
Naar welke muziek luister je graag? 
Dirk Scheele! Heel leuke video’s 
van gezien! “Hondje Woef”, 
“Boekenkast” en “Het orkest doet 
zijn best”. 
Waar mag iemand je ’s-nachts 
voor wakker maken. De DVD Emma en Casper. 
 Wat is je favoriete vakantieland? Frankrijk! 
Wat is je favoriete TV-programma? 
Emma en Casper en Paul de Leeuw 
Met wie zou je graag een beschuitje willen eten? 
Met mama! 
 
ZIEKENBOEG 
Voor zover bekend is de ziekenboeg helemaal leeg. 
Dat is wel heel goed nieuws. Mocht 
er toch iets zijn vergeten door te 
geven dan horen we dat graag 
alsnog. Maar we gaan er van uit dat 
ziek en zeer wel even gemeld wordt. 
Natuurlijk! 


