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STOP AANLOOPACTIVITEITEN 
Eerder berichten we al dat het zwemmen tot 11 april 
niet door zou gaan. 
Gezien de laatste ontwikkelingen heeft het bestuur van 
de stichting nu besloten om alle activiteiten voor de rest 
van het seizoen te annuleren! Een moeilijk, maar helaas 
noodzakelijk besluit. Als ergens in mei zou blijken dat er 
toch in juni nog gezwommen kan worden, dan zullen we 
dat - in overleg met jullie - tegen die tijd overwegen. 
We proberen wel  zoveel mogelijk contact te houden met 
onze deelnemers via onze nieuwsbrief. Deze zal de rest 
van het seizoen 'gewoon' worden gemaakt en (digitaal) 
verzonden.  
 
GEEN ZWEMMEN, TOCH CONDITIE? 
Ja, dat is toch even schrikken dat bericht hierboven. 
Maar ja beweging blijf je nodig hebben. En een echte 
Spetter wil niet anders! Zo is dat! 
Wat kan je dan doen. ’s-Morgens is er wel een 
programma van Max op de tv, Nederland in beweging. 
Maar ja dat is voor ouderen toch? 
 Sportservice Haarlemmermeer geeft op Facebook-live 
oefeningen die je kunt doen. 
Het project heet “Blijf Bewegen”.  Elke doordeweekse 
dag staan er verschillende lessen op het programma die 
je kan volgen via Facebook-live. De eerste les is gericht 
op kinderen. Zij volgen pauzesport, zoals Team 
Sportservice dat normaal ook aanbiedt bij verschillende 
basisscholen. Daarna is er een beweegles met 
spierversterkende- en balansoefeningen voor 60-
plussers. Later in de middag kunnen volwassenen even 
een half uur stoom afblazen in een sportles. De dag 
wordt afgesloten in de avond met een gevarieerde les 
voor allerlei leeftijden”. 
Op de televisie zijn vanaf 9.00 u ’s-morgens ook oude 
programma’s te zien. Veel van jullie kunnen dan zien 
naar welke programma’s jullie ouders vroeger keken.  
We zijn benieuwd wat jullie hiervan vinden. Sturen jullie 
ons even een berichtje daarover? Je kunt ze zelf 
schrijven of laten schrijven! Dat maakt niet uit. De 
reacties zetten we natuurlijk in de nieuwsbrief. 
We sturen ook nog een kleurplaat mee. Kleuren is toch 
ook een leuke bezigheid? 
 
.VERJAARDAGEN 
01  Corinne                55 
03 Jacco  
16 Vanessa   
27 Daniëlle  
27 Carla  
28 Manon  

Allemaal van harte gefeliciteerd. Maak er, ondanks 
corona, een leuke dag van. Met heerlijke taart natuurlijk, 
maar dat weten jullie wel! 
 
MAG IK ME EVEN VOORSTELLEN? 
Ik ben: Monique  
Ik woon in:  Nieuw Vennep op de 
Havenpoort. 
Wat zijn je dagactiviteiten (werk, school): 
Werken op de boerderij van De Hartekamp. 
Daar maak ik de voerbakken schoon, borstel 
de koe, Jannika en help ik na de lunch in 
het restaurant, met de boel opruimen. 
Wat voor beestjes heb je in huis? 
Geen beestjes. Wel veel knuffels en boeken! 
(deze ook Monique?) 
Welke leuke hobby’s heb je? 
Op de boerderij werken en televisie kijken! 
Wat heb je het liefst op je bord? 
Zalm uit de oven met worteltjes en gebakken krieltjes. 
Dat maakt mijn moeder altijd als ik thuis ben! 
En wat schuif je er het liefst vanaf? Bruine bonen en 
kapucijners 
Naar welke muziek luister je graag? 
Naar Nederlandse muziek van Marco Borsato en Frans 
Bauer. 
Waar mag iemand je ’s-nachts voor wakker maken? 
Ik wil ’s nachts niet wakker gemaakt worden. 
Wat is je favoriete vakantieland? 
Maakt niet uit 
Wat is je favoriete TV-programma? 
Gordon. 
Met wie zou je graag een beschuitje willen eten? 
Met de leiding van de Havenpoort. 
 
VERDRIETIG BERICHT 
Ja, dat is het zeker, oud medewerker Toon Robijn is 
overleden. Wij wensen Geer Robijn en verdere familie 
alle sterkte bij het verwerken van dit verlies! 
 
NIEUWE DEELNEMER 
Hij is er al weer een tijdje maar nog niet 
welkom geheten in de nieuwsbrief. Bij deze 
dus. We wensen je veel plezier bij de Spetters 
Bennie. En voor zover te zien gaat dat best 
lukken. Hartelijk welkom bij ons! 
 
ZIEKENBOEG 
Voor zover bekend is die nog steeds leeg. Dat is in ieder 
geval goed nieuws! 


