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HET IS ALLEMAAL WAT! 

Hoe gaat het met jullie allemaal? Het is toch wel 

een beetje gezellig zo onder elkaar, toch? Jullie 

vechten elkaar niet de tent uit nemen we aan. Vast 

allemaal heel lief voor elkaar. Helaas gaat het 

allemaal nog wel een tijdje duren. Zwemmen zit er 

dit seizoen niet meer in. De banencompetitie kan 

worden afgesloten. En hoe gaat het met de nodige  

beweging. Al meegedaan met “Nederland in 

beweging” ‘s-morgens? Of is dat te makkelijk. Carla 

stuurde “Het vliegerlied”. De tekst stuur ik als 

bijlage mee. De muziek is te vinden op “You tube”. 

Doe er je voordeel mee. Er zit zelfs een 

zwembeweging in. Dus wat wil je nog meer. 

Intussen gaat buiten de lente gewoon zijn eigen 

gang. De bomen worden weer groen. De tuinen 

komen in bloei te staan. En in het water zie je jonge 

eendjes, ook wel pulletjes genoemd. Gelukkig maar 

dat dat gewoon doorgaat. 

 

AL DIE GRAPJES 

Best aardig allemaal. 

Maar het zijn er wel 

erg veel vinden jullie 

ook niet? Maar ja, 

Nijntje had toch wel 

een wijze les. We 

moeten er wel 

rekening mee houden. 

We houden vol. Er zijn  

ook veel lieve en 

bemoedigende 

berichtjes bij gelukkig. 

Die helpen ons om 

goede moed te houden. Dat is wel heel pretttig! 

 

VERJAARDAGEN 

02 Sander  

09  Willeke  

10 Jan  

15 René 

15 Nura  

26 Ingrid 

27 Sylvia  

29 Roy  

Allemaal van harte gefelicilapstaart zoals Pipo de 

Clown het altijd zei! 

Maak er ondanks alles een feestje van. En wil je een 

kringdansje maken? Maak een kring, gezicht naar 

degene die recht tegenover je staat.  Steek je beide 

armen uit in de richting van je buurvrouw/man. 

Zorg ervoor dat je elkaar niet raakt. Dan heb je 

precies de goede afstand tot elkaar. Maak dan een 

dansje op de plaats. Is dat wat? Nou ja. Maak er 

maar wat van, dat is jullie best toevertrouwd! 

 

MAG IK MIJ EVEN VOORSTELLEN 

Ik ben: Arrie  

Ik woon in Nieuw Vennep, Bolwerksepoort  

Wat zijn je dagactiviteiten (werk school bijv.?  
Ik werk op de boerderij van De Hartekamp! 
De stallen uitmesten, lopen met de paarden 
en vegen. 
Daarnaast werk ik in de speel-o-theek. Daar 
ook koffiedrinken, lunchen en lachen 
natuurlijk! 
In het weekend ga ik naar papa en naar mijn vriend 
Adriaan! 
Heb je beestjes in huis? 
Nee, we hebben geen beestjes in huis! 
Welke leuke hobby’s heb je? 
Paardrijden, sporten, zwemmen, bellen met familie, 
tekenen en haken! 
Wat heb je het liefst op je bord? 
Hachee, een boterham met ham en gebakken 
aardappeltjes! 
En wat lust je echt niet? Witlof met ham en kaas!  
Naar welke muziek luister je graag? 
Paul de Leeuw (dan zeker naar de regenboog Arrie? 
Red.) 
Waar mag iemand je ’s-nachts voor wakker maken? 
Alleen als ik een enge droom heb, anders niet! 
Wat is je favoriete vakantie? 
Een paardenkamp, de bewonersvakantie van de 
Hartekamp. En op vakantie met mijn vriend 
Adriaan! 
Wat is je favoriete tv-programma? 
Goede tijden, slechte tijden! 
Met wie wil je graag een beschuitje eten? 
Met mijn vriend Adriaan! 
 
ZIEKENBOEG 
Voor zover bekend nog steeds leeg. Dat is goed 
nieuws. Mocht het anders, zijn geef dat dan even 
door. Een opbeurend kaartje zit er dan minstens wel 
in! Doen hoor! 
 
CORRIE LAMBOO 
Wie kent haar niet. Nou, Koning Willem Alexander 
nu ook! Het heeft Zijne Majesteit behaagd  (ja zo 
heet dat) Corrie te benoemen tot Lid in de Orde van 
Oranje Nassau. Een welverdiend lintje, en blijk van 
waardering dus. Corrie van harte gefeliciteerd!  

 


