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HET ZIT ER NOG NIET IN 
Helaas het zal nog wel even duren voor we weer 
kunnen gaan zwemmen. De berichten van de laatste 
tijd maken het niet eenvoudiger. Verderop een gedicht 
van Roel, een echte blues tekst. Want daar gaan de 
blues over, verdriet maar laten we er toch het beste 
van maken. De tekst voldoet daar uitstekend aan. Nog 
iemand die het op muziek gaat zetten? 
 
VERJAARDAGEN 
01  
03                45 
05 Yvonne  
07 Wilgert  
13 Bianca  
22 Thomas  
23 Jaap  
24 Dominique       20 
28 Gerrit   
30 Mark  
Allemaal van harte gefeliciteerd. Maak 
er een gezellige dag van. Uiteraard met ….. taart! 
 
AGENDA 
Helemaal leeg, best wel jammer toch? 
 
CORONA BLUES 
Spetter de spetter de spetterde spat, 
al maanden lang worden wij Spetters niet meer echt 
nat. 
Want wij kunnen niet meer spetteren in het Willem 
Alexander bad, 
omdat een virus de hele wereld in een wurggreep had. 
Kijk . . . . en daarom heb ik nu de Corona blues . . . 
Verzamelen in de Horeca van het SKWA, het is alweer 
lang verleden tijd. 
Zelfs het gevoel een Spetter te 
zijn, zijn we bijna kwijt. 
Niet meer kunnen spetteren, 
ravotten of baantjes trekken, dat 

doet ons pijn! 
Want een uurtje zwemmen op zaterdag is altijd 
superfijn! 
Kijk . . . . en daarom heb ik nu de Corona Blues . . . 
We kunnen weinig kanten op, de muren komen op ons 
af. 
Gelukkig mogen we wel naar buiten, lopend maar liever 
niet in draf. 
Want aerosolen (wie heeft dat woord in vredesnaam 
verzonnen?), 
warrelen dan door de lucht en zijn mogelijk weer 
besmettingsbronnen. 

Kijk . . . . en daarom heb ik nu de Corona Blues . . . 
En dan dat gedoe met mondkapjes en anderhalve 
meter afstand. 
Met vriend of vriendinnetje wandelen, maar niet meer 
hand in hand. 
Maar ja, ook wij zullen ons aan de regels moeten 
houden, 
om het virus te verslaan en snel terug te kunnen naar 
“gewoon” verkouden. 
Kijk . . . . en daarom heb ik nu de Corona Blues . . . 
Gelukkig zijn er genoeg lieve mensen, daar waar je 
woont,  
die hun best doen om er toch nog wat van te maken, 
dus zorg dat je hen beloont 
met anderhalve meter liefde, een bosje 
bloemen of een groot applaus, 
zodat zij zeggen “danke voor die 

Bloeeemen” net zo als jaarlijks onze paus. 
Kijk . . . en daarom heb ik nu de C orona 
Blues . . . 
Ik kan helaas niet in de toekomst gluren, 
maar het gedoe met dit vervelende virus zal 
ongetwijfeld nog wel even duren. 
Vraag blijft dan ook: wanneer worden we weer lekker 
nat, 
van het spetteren en baantjes trekken in ons koninklijke 
bad? 
Kijk . . . . en daarom heb ik nu de 
Corona Blues . . . 
Lieve allemaal, het gezegde luidt: “na 
regen komt zonneschijn” 
dus dat we weer gaan zwemmen, 
daar kunnen we verzekerd van zijn! 
En als het dan zo ver is, dan laten we snel wat van ons 
horen. 
Ik mis jullie, meer dan ooit tevoren . . . 
Kijk . . . . en daarom heb ik nu de corona blues …. 
Roel 
 
ZIEKENBOEG 
Voor Carla en Piet  heeft corona toch toegeslagen. 
Voor de een wat steviger dan de ander. 
Maar het gaat inmiddels weer goed, met 
allebei! 
Dat is goed nieuws dus. 
 
Dit was het weer voor deze maand. De laatste van de 
extra uitgaven. Volgen de maand gewoon de 
september uitgave. Is er tenminste iets weer normaal! 


